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 ققحملا ةمدقم

 « انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو « هرفغتستو هنيعتسنو هدمحن « هلل ّدمحلا نإ
 . هل يداه الف ليضي نمو ةل َّلِضُم الف هللا ودهي نم « انلامعأ تائيس نمو

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .[١1؟ : نارمع لآ 1 © ٌةوُمِيَسُت مُتَواَلِإ َنوم الو وِياَقَت َّقَح هلأ اومن اوما ءَنيِدلأ اهيأتَي
 0000000 م عب سم هم معا هدي 0

 اريثك الاجر امهم َّتَبَو اَهَجِوَر اهني َقَلَخَو وَدحو يقم ني َْفلَخ ىلا يَ اتا شالا اي 8
 . ١[ : ءاسنلا 1 # اّبيِقَر مُكَيلَعَناَك هلأ نإ ماَسيالاَو هب نلت ىلا هما اَئاَر ضي

 يل زفنيو كلم كل َحلَمي © ًانيدَس الوم اوُلوُعَم و لأ عَن أونما َنبذَلأ اهنأكي 4

 .[الادا : بازحألا ] © اًميِظْع اَر راف دَفَف ٌملوَسَرو هلأ هل علي نمو و

 : دعب امأ

 ٍرومألا ٌدشو ٍةلِكَي دمحم يده يدهلا ّنسحأو « هللا ٌباتك ثيدحلا قدصأ نإف

 1 . راثلا يف ةلالض لكو « ةلالض ةعدب لكو « ةعدب ٍةئدحُم لكو « اهّتاثدحم

 : لعبو

 دق يرجهلا عباسلا نرقلا دعب ْنم لاجر مجارت يف « علاطلا ردبلا  باتك نإف

 ٍةلوقملا كلت ّضقن « دهتجملاو ٌملاعلا وهو هب دارأو « هرصع ىلإ تايفولا هيف دروأ

 دوجو ٍناكمإ مدع اومعزو « داهتجالا باب قالغنا ىلإ اهب نولئاقلا بهذي يتلا

 مّمِهَلا طيبثتل ةوعد يهو « ةرخأتملا روصعلا يف ِةمألا ءانبأ نم نيدهتجمو نيزّربم
 وأ ! ناك امم ٌعدبأ ناكمإلا يف سيل ذإ « ىلوألا نورقلا يف لصح دق امب عونقلاو

 : يناكوشلا مامإلا ريبعتب

 ٌظح ىندأ هل نم ىلع ىّقخي ال ةلاهجلا نم ٍناكمب ٌةلاقملا هذه تناكو ...»



 ققحملا ةمدقم .

 لّضفتلل ٌرضق اهنأل , مهف نم ٍةّضِح ُرقحأو « نافع نم ٍبيصن ٌرزنأو ٠ ملي نم
 نود رصع لْهأ ىلعو « ضعبلا نود دابعلا ضعب ىلع ٌينابرلا ضيفلاو « ّيهلإلا

 . نآرق الو ٍناهَرُب نودب ٍرهد نود ٍرِهَد ءانبأو « رصع

 ٍراصعألا هذه َوْلُخ مزلتست ةلوذزملا ةياكحلاو 3 ةلوذخملا ةلاقملا هذه نأ ىلع

 هعرش امل ٍنّيبمو « هلوسر ٍةَنُسو هباتك نع ِمجرَتُمو للا ججُحب مث ءاق نع ةرخأتملا

 ىلاعت وهو « كش الب ِنيَّدلا ُباهذو « ةّيِْم الب ةعيرشلا ٌعايَض وه كلذو « هدابعل

 ءجيإ لب «رئادلاو بنحشلا ذوطب يف هقفح كارما سلو ويد ظفحي لك د

 - فيضي امك - يناكوشلا مامإلاب كلذ ادح دقف اذهلو

 نمو نماثلا نرقلا لهأ نم ءاملعلا ٍرباكأ مجارت ىلع ٌلمتشي باتك ِعْضَو ىلإ »
 هلو - هلل َّنأ ةلاقملا كلت ٌبحاص ملْعَِل « اذه انرصع ىلإ هُربخ ينغلب امم مهدعب

 لهأ يف ناك امّيد لب ٠ « فّلكلا ىلع لّفت امك فّلَخلا ىلع لّضفت دق  ةئملا
 نم اهعاونأ فالتخا ىلع ِةّيملعلا يفراعملاب نيطيحملا ء ءاملعلا نم ةرّخأتملا روصعلا

 يف رظنلا َّنعمأ ْنَم كلذ ىلع ُفقيس امك « ةمدقتملا روصعلا لهأ نم هُريظن لِي
 ينغَلب نم ءاملُعلا ىلإ ُتْمَمَض دقو « ديلقتلا ارغ هقئع نع ّلَحو « باتكلا اذه

 مهنم ركذأ ملو « ءابدألاو « ءاسؤرلاو « كولملاو « ءافلُخلاو « داّبُعلا نم هُربخ

 نكي مل نم نود ءنأش ٌةماخفو ءركذ ٌةَلابنو ءرْدَق ةلالج هل نم الإ
 , 20622. كلذك

 انا

 لك يف ٌةعساولا هقراعم هل تحاتأ « ةزيمتم ةقبط نم خرؤمو ِلاَع ءازإ اننإ

 وأ َبّنكي نأ "”عيمج اهيف فلأو اهّبعوتسا يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا ٍبَعَش

 )١( "0صص : ملاطلا ردبلا ةمدقم -558 .

 هتمجرت نمض يهو « يناكوشلا مامإلا تافلؤم » رظنا فش ص١١ -1١94 .٠



 01 ققحملا ةمدقم

 . مهبادأو مهل مجرتي نم مولع ة ةفرعمب ٍطيحملا ةردقب مجارتلا يف هّباتك فنصي

 دج « َةفَضَتلا » اهيمسيو ؛ةيعوضوملا » هيلع قلطن امب همازتلاو لب هتفرعملو

 نع دعبلاو قدّصلاو ةقذلا نم ةغلاب ةجرد ىلع - ةينميلا ةصاخبو  مجارتلا مظعم

 اذه يف وه لوقي « هباحصأ كولس ىلعو هيلع لمحي ناك يذلا بصعتلا وأ ىوهلا

 : ددصلا

 هناسل ىلع يرجيو ٠ ملعلل ًةبحملاو ٌفاصنإلا يعّدي لجَر نم ٌبجعأل ينإو
 « هّتدئاف الو هتياغ الو هّعوضوم فرعي الو هب يردي ال مولعلا نم ملع يف ُنعَّطلا

 لغتشي هانيأرو انَّرّصاع ْنَّمم ًاريثك انيأر دقو . هوجولا نم هجوي هرّوصتي الو

 نم ٌّنف يف ٌةلأسم عمس ذإف ليلدلاب يدتقيو «٠ عرشلا لئاسم يف فصنيو « ملعلاب
 « هٌعبط هنم رَّقن «٠ كلذ وحنو ةئيهلاو مالكلاو قِطنَملا ملعك اهفرعي ال يتلا نونفلا

 ًائيش ُدَهْفَي الو ١ طق اهّلِقعي الو ٌةلأسملا كلت ام يردي ال وهو « هّريغ هنع َرّفنو

 هّفَقوأ ٌثيح فوقولاو روصقلاب فارتعالاو توكسلاب اذكه ناك نم ٌّقحأ امف « اهنم

 , 3961 يردأال : هلوقب كلذ نع لئس اذإ باوجلا يف م كسمتلاو « هللا

 دج دج هع

 و

 ةئمثالثو ٍنامث : اهنم ء ٍةمجرت ِةِئمَّسو ًارشع مضي 2”علاطلا ردبلا باتكو

 راصمألا نم مالعأل ٍةمجرت ةئمثالثو ناتتثاو ؛ نميلا هنطو نم مالعأل ةمجرت

 (م١٠17 /ها/٠٠) ةنس علطم نم تايقولا هيف بعوتساو « ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 « مجعملا فورح ىلع اهُعيمج ةبترم ( م1854 /ه٠1790ت ) هرصع رخاوأ ىتح

 هخويشو هيرصاعم مجارت ةصاخبو « ةيمهأ ٌرثكأ ةينميلا مجارتلا نأ يف كش الو

 )١( ص ىناكوشلل . برألا ىهتنمو بلطلا بدأ ١19-1١8 انقيقحتب .

 ىلع فرشأ « نيدلجم يف ( م1919 اه1848) ةنس ةرهاقلا يف ( علاطلا ردبلا ) عبط قفز

 يناكوشلا مامإلا نأ نظ مجارتب هليذو « ةرابز دمحم نب دمحم موحرملا خرؤملا هعبط
 قيقحتب تمق اذلف ةمجرتلا بحاص يف هطرش ىلع تسيل اهنأل لعف دق وهو ؛ اهلمهأ
 . ًافنآ تركذ يذلا ببسلل ليذلا نود ( علاطلا ردبلا ١ باتكلا



 ٌوَمَحملا ةمدقم مم

 ًةرخاز تناكف « ءابدأو َءاملعو نييسايسو ؟')'ءاكح نم مهريغو هذيمالتو هئاقدصأو

 اهداز اممو « ةيعوضوملا ةيداقتنالا تارظنلاو ةنياعملا تايرجاملاو تامولعملاب

 « ةيبدألاو ةيملعلاو ةيسايسلا رصعلا ةايح يف ٌةلعافلا فّلؤملا ةكراشم ةدئافو ًاقمُع

 ماع ربكألا ءاضقلا ةيلوؤسمب علطضي نأ ىلإ ًاهّركم ٌدطضا نأ دعب ةصاخبو
 هبصنم يف رمتساو هرمع نم نيثالثلاو ةسداسلا يف ناك نيح ( م146١ /ه1504)

 :لوقي ؟؛دالبلا ءاحنأ لك نم هيلع اولاثنا نيذلا نمانلا لك مجرم ناكف 2"”هتافو ىتح

 اهُتْغَرفأ دق ًةريسي ٍتاظحل الإ . تاقوألا ٌميمج كلذ يف ٌتقرغتساف ... »

 ٌُتعرش تنك ام ميمتتو ليصحتلا نم ءيشل وأ « ملعلا بتُك نم ءيش يف رظنلل

 . 0« ... ًادياز ًارّثكت ؤطاخلا رّدكتو « ةريبك ًةلغش ٌنهذلا لغتشاو « هيف

 « ثادحألا ريس ىلع علّطملا ريبخلا ٍرّصَبِب هرصع ّمجارت ٌئيناكوشلا بتك دقل
 عم هتارواحم وأ هِتالساَرُم ًاركاذ ؛ هيف ةكراشم هل تناك اذإ ثدحلاب هتاقالع أطساب

 (©ةفرعم وأ ةقادص وأ ٌةقالع هب هل نم

 ىلإ ًاريشم هلقن يف ًانيمأ ناك دقف « هرصع ىلع اومدقت نم ةمجرت يف هنأش امأ

 برع نم نيحخرؤملا نم ريبك ددعل مجرت دقو . ردانلا الإ بلاغلا يف هرداصم

 ٍبّكنت وأ ضقانت وأ ةغلابُم نم مهتاباتك يف هدو ام ضعبل ًادقانو ًآهّبنم « نيينميو
 لاثم ( م0١15 /ه١91 تا) يطويسلا لالجلا خرؤملل هتمجرت يفف . فاصنإ نع

 خرؤملا هٌرِصاعم هيلع لماحت ىدم يأ ىلإ ءىراقلا هبني اهيفف ٠ كلذ ىلع هبرضن
 امك هيف همجرت نيح 4 عماللا ءوضلا 3 هباتك يف (م195/مه ت) يواخسلا

 ٌصاقتناو « عينش ٌبسو « عيظف ْبْلَث اهُيلاغ « ٌةَمِلظم ةمجرت ١ : يناكوشلا لوقي

 )١( ص ةيتآلا هتمجرت يف ماكح نم يناكوشلا رصاع نم رظنا ١6-١١ .

 . 9١١١ص ةيتآلا هتمجرت ايانث يف ءاضقلل يناكوشلا يلوت رظنا (؟)

 . 606 ص علاطلا ردبلا ()

 نع ثيدحلا وأ مهل هتمجرت لالخ لازتعالا راصنأ نم رذحيال هللا همحر يناكوشلا َّنأ الإ (؛)

 . هبنتتلف . لازتعالا رصنت يتلا مهبتك



 0 ققحملا ةمدقم

 نم ءالضُفلا عيمج يف هّبأد كلذف مَرَج الو « ًاحيولتو ًاحيرصت « هبقانمل طْمَغو

 ةمجرتلا بحاص ٌفيلأت تبجوأ ةسفانم ةمجرتلا ٌتحاصو سفائت دقو « هنارقأ

 اذه ةمجرت ىلع ُعِلّطملا يفرعيلف ٠ ( يواخسلا غامدل يواكلا ) اهامس ةلاسرل

 كلل م0 هيلع لوبقم ريغ هل مصخ نم تردص اهنأ « عماللا ءوضلا ١ يف لضافلا

 ايازمو مولع نم هتافلؤم يف ام لك َركذ نأ دعبف "”يواخسلل هتمجرت يف امأ

 هباجعإو « عالطالا يف هقفأ ٍةَعَّسَو هتمامإ ىلع لدي يذلا ' عماللا ءوضلا ١ اهنمو

 ىنمتي « « ةنماكلا رردلا » رجح نبا هخيش باتك ىلع هفّئصم لّضفو لب « هتطاحإب

 نم ءاملعلا رباكأ يف ةعيقولا نع قئافلا َباتكلا كلذ ّناص » يواخسلا نأ ول

 ٌدصقم هل ناك امبر نكلو » : فيضيف رذعلا هل سمتلي يناكوشلا نكل « هنارقأ

 بلاغ نع ُجرخي ال راصف رجح نبا ظفاحلا هخيش ٌةّيحم هيلع تبلغ دقو « حلاص
 , "9... هلاوقأ

 نبا ظفاحلا بتك ىلع نيينميلا ريغ ةمجرت يف يناكوشلا مامإلا دمتعا دقو

 لالجلا مث ٠ يواخّتلا هذيملتو (م11:18/ه+67 تر ينالقسعلا رجح

 يونسإلاو 210( م1847 /هالؤغ ت) يقشمدلا يبهذلا ظفاحلاو « يطويسلا

 نباو ء 20م1 /هال4١ ت) يدفصلا حالصلاو 220( م1877 /هالالا )

 ردبلا» يف مهل مجرتو مهنع لقت نيرخآو 20( م1191 (هال تر بجر

 . جهنملا سفنب « علاطلا

 رخآلا ٌضعبلاو ءهنم الإ هفرعن ال اهضعب « ًادج ةريثكف ةيئميلا هرداصم امأ

 )١( ص : علاطلا ردبلا 97٠" .

 . (108) ةمجرتلا مقر : علاطلا ردبلا قفز

 . 74١ ص علاطلا ردبلا 69

 . (5*4 ) ةمجرتلا مقر علاطلا ردبلا (4)

 . )991١( ةمجرتلا مقر علاطلا ردبلا (0)

 . )١154( ةمجرتلا مقر علاطلا ردبلا (7)

 . (514) ةمجرتلا مقر علاطلا ردبلا قفز



 ققحملا ةمدقم ١1ه

 « ريزولا نبا « لاجرلا يبأ نبا « عبيدلا ٌنبا ٠ يجرزخلا ) : مهنم نوخرؤم

 يف مهل مجرتو مهنع ّلقن ٠ مهُريغ نورخآ نوخرؤمو ( نيسحلا نب ىبحي
 نيخرؤملا فقومل وأ « مهلامعأل ةيداقتنالا ةرظنلاو ةيعوضوملا سفنب مهعضاوم

 ريبكلا خّرؤملا دلوم خيرات اهتم ديفتسي ةمجرت دوجو مدع ىلإ هتراشإك مهنم
 ٌلمهأ لب « هلاوحأ نم ًائيش ١ الو لب « ةقدلا هجو ىلع هتافو وأ نيسحلا نب ىبحي

 لمعلا ىلإ هّليم ء! ملعأ هللاو ١ كلذ َببس للعيو 4 ! مهدعب نمف هرصع لهأ هركذ
 مث 206 . . ةحيحصلا صوصنلا فلاخخ نم ىلع هٌدرو ثيدحلا تاهمأ يف امب

 . اهبحاص ملع ةرازغبو اهب ًاديشم اهيلع علّطا يتلا هبّتُك نم ةلثمأ ركذي

 درفأو يناكوشلا مامإلا اهاّنبت ًةماه ةّيضق لّثمُت ببسلا كلذ ىلإ ةراشإلا هذه نإ
 وعديو اهب هيف رُّكذي وهو الإ هبتك نم باتك ولخي داكي الو « ًاثوحبو لئاسر اهل
 بهذمتلا وأ ديلقتلاو « ناك ٌآَيأ ىمعألا بّضعتلا ذبن يف هتوعد يه كلت « اهيلإ

 ثب دقو . قحلاب فارتعالاو ةجحلا لوبقل يأرلا ةحامسو داهتجالا ىلإ ًايعاد

 نيدهتجملا ؛ علاطلا ردبلا » مالعأ مجارت نم ريثك يف - انفلَسأ امك - هذه هتوعد

 نباو يلبقُملاو ؛ ريزولا دمحمو « لالجلا نسحلا لاثمأ كلذ ىلإ نيعادلا ءاملعلا
 ءاّرج هوقال امو نميلا ريغو نميلا يف نيررحتملا ءاملعلا نم مهبارضأو « ' ””ريمألا
 مهرخآ نع يناكوشلا لاق امك وأ اوحجن رمألا رخآ مهنكل « ىذأو ٍنحم نم كلذ
 ةسردملا هذه يف هّقّلخ يناكوشلا ناك يذلا ( م1758/ه1147 ت) ريمألا نبا
 . هل نوفلاخملا هدّعوتي امب ٍلابُم ريغ « ٍةماعلاو ةصاخلا يف َكلذل ًارشان ٌلاز امو »
 . 206 . . اهرش هللا هاقو ىربُ نتف كلذ ءانثأ تعقوو

 انااا

 , (5ا/8) ةمجرتلا مقر علاطلا ردبلا قفز

 لوك /كاآ4) : يلاوتلا ىلع اهماقرأو . ١ علاطلا ردبلا ١ يف مهمجارت يف كلذ رظنا (')
 ,.(ةأ4 نعم

 . 59١ ص ملاطلا ردبلا م



 1١١ ققحملا ةمدقم

 ةجحلا رهش يناث يف ؛ علاطلا ردبلا » فينصت نم يناكوشلا خرؤملا مامإلا غرف

 يذلا هرمع نم نيعبرألاو ةثلاثلا يف ناك نيح ( م1744 ليربإ 5 /ه1171) ةنس

 نم هّعمج هنأ ركذ دقو « نيعبسلاو ةعباسلا ىلإ هطاشنو هتصحب عتمتم وهو دتما

 نكمي الف لغشلا ضرعي مايألا رثكأو « ةريسي لايلو رهشأ ٍةعبرأ وحن ١ يف هرداصم
 للا ءيش يرحت

 باتكلا اذه ءاجرأ يف بوجي ءىراقلا كرتن ةزجوملا ةمدقملا هذه دعب ًاريخأو

 ىلإ اندشري امك « هللا همحر يناكوشلا اهرصاع يتلا ةيفاقثلا ةئيبلا انل نيبي يذلا

 بتك يف دجوت يتلا ةغلابملا رجهيو « نارقألل مجرتي نيح فاصنإلاو لدعلا

 دعب ءاج نمب داهتجالاو ملعلا لهأ زاربإ ًادهاج لواحي كلذكو « ىرخألا مجارتلا

 . ؟0هللا همحر هتافو ىلإ عباسلا نرقلا

 اناني

 )١( ص علاطلا ردبلا 554 .
 يرمعلا هللا دبع نب نيسح روتكدلل « هركفو ههقف يف ةسارد هرصع دئار يناكوشلا مامإلا» (؟)

 180-788 ص
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 يناكوشلا مامإلا ةمجرت

 لوألا ثحبملا

 : هنطومو هبسن

 هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم » : لاقف هسفنل يناكوشلا مجرت

 . 206 يناعنصلا مث « يناكوشلا

 ةيماحلا ىرق نم ةيرق يهو « ناكوش ةرجه ىلإ ةبسن وهف : يناكوشلا امأ
 . "”موي ةفاسم نود ءاعنص نيبو اهنيب نالوخ لئابق ىدحإ

 دعب اهيف أشنو هدلاو اهنطوتسا يتلا ءاعنص ةنيدم ىلإ ةبسنف يناعنصلا امأو

 1 . "9ةرجهلا يف هتالو

 هزم م

 يناثلا ثحبملا |

 : هتأشنو هدلوم

 : لوقيف هدلاو طخ نع ًالقن . هدلوم خيرات هسفنل هتمجرت يف يناكوشلا ركذي

 نم نيرشعلاو نماثلا « نينثإلا موي راهن ٍِطَسَو يف هيلاو طخب دجُو اًمّيسح دلو »

 , 96 فلأو ةئمو نيعبسو ثالث ء ( ه11/7١" ) ةنس ةدعقلا يذ رهش

 الكف ص معلاطلا ردبلا )١(

 . 5٠١ ص علاطلا ردبلا (9)

 . الكف ص علاطلا ردبلا (9)

 . 0282 ص ملاطلا ردبلا 202



 ذرإ يناكوشلا مامإلا ةمجرت

 . ؟”هدلاو نمو هنم صنلا اذه دعب هدلوم خيرات يف فالتخالل لاجم الو

 .بلطلا دهع أدبي نأ لبق نوتملا نم ًاريبك ًاددع ظفحو « هدّوجو نآرقلا ظفح

 لاغتشالا ريثك ناكو « رابكلا خياشملاب لصتا مث . هرمع نم ةرشاعلا هنس دعتت ملو

 , ؟9بدألا عماجمو خيراتلا ةعلاطمب

 اذه ةايح تناك فيك انفرع نيرشعلا نس ىف وهو ءاتفالل ردصت هنأ انفرع اذإو

 هوبأ هل حمسي مل امك ملعلا ريغب لاغتشالاب هوبأ هل حمسي مل يذلا داجلا ذيملتلا

 . "9ءاعنص نم لاقتنالاب

 . ًاسرد رشع ةثالث وحن ةليللاو مويلا يف غلبت هسورد تناكو

 « هتذمالت هنع هذخأي ام : ( اهنمو ) . هخياشم نع هذخأي ام : ( اهنم )

 . ©ةدم كلذ ىلع رمتساو

 ءاملعلا ىلع اهأرق يتلا بتكلا « ©علاطلا ردبلا يف يناكوشلا ركذ دقو

 هقفلا نم « ةددعتم نونف يف ةريثك يهو . قيقحتو «٠ صيحمت ةءارق لضافألا

 .. قطنملاو ؛ بدألاو « ريسفتلاو « ةغللاو ٠ ثيدحلاو هلوصأو

 انت ل

 ثلاثلا ثحبملا

 : ةيملعلا هتايح

 ثيدحلل هناقتإ بناج ىلإ 3 قراخلا هؤاكذو ةعساولا ةفاقثلا هتدعاس دقو

 وهو « ديلقتلا ةقبر علخو داهتجالا وحن هاجتالا ىلع « هلوصأو هقفلاو «٠ همولعو

 )١( لاله ميهاربإ ميهاربإ روتكدلل « يلولا رطق باتك ةمدقم ص١6 .

 ص معلاطلا ردبلا (؟) 768 .

 . الال١ نص علاطلا ردبلا ()

 . 77/١ ص علاطلا ردبلا (4)

 .الالا الكح ص (0)
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 مالعأ نم ًاملع راصف . يديزلا بهذملا ىلع كلذ لبق ناكو :« نيثالثلا نود
 باتكلا نم ًاداهتجا ماكحألا ذخأو « ديلقتلا كرت ىلإ ةيعاد ربكأو « نيدهتجملا

 نيذلا نمو ٠ ثيدحلا رصعلا يف نيددجملا ةعيلط يف دعي كلذب وهف « ةنسلاو
 . رضعلا اذه ىف ةيمالسإلا ةمألا ظاقيإ يف اوكراش

 . ةيمالسإلا ةمألا ىلع نار يذلا ديلقتلا ةيانجو « دومجلا ةأطوب سحأ دقو

 «:عدبلا عويشو « ةديقعلا ةعزعز يف هرثأو يرجهلا عبارلا نرقلا دعب نم
 ىلع مهبابكناو « ةينيدلا ميلاعتلا نع سانلا فارصناو « تافارخلاب قلعتلاو

 ديلقتلاو دومجلا هجو يف هناسلو هملق عرشي هلعج امم « تاركنملاو تاقبوملا
 دئاقعلا كلت ريهطتو « ةدسافلا عاضوألا هذه رييغت ةلواحم ىلع هتايح فقيو
 , 20. ةلطابلا

 : فادهأ ةثالث يف ةيملعلا ةايحلا هذه داعيأ نيبت نأ نكميو

 ١ ديلقتلا ذبلو داهتجالا ىلإ هتوعد .

 هتباحصو َِِي مظعألا لوسرلا مايأ اهتطاسب يف ةيفلسلا ةديقعلا ىلإ هتوعد - ؟
 . مهنع هللا يضر

 . ةيمالسإلا ةديقعلاب لخي ام لك ةبراحم ىلإ هتوعد -

 . ؟”ةايحلا تالاجم عيمج يف هللا عرش ميكحت هفادهأ سأر ىلعو : تلق

 دنع دع

 )١( 55ص يرامغلا دمحأ نب نسح دمحم .روتكدلل . ًارسفم يناكوشلا مامإلا - 5# .

 فرصتب . 5

 انقيقحتب : ؛ يناكوشلل  لئاصلا ودعلا عفد يف لجاعلا ءاودلا رظنا (؟) .



 16 يناكوشلا مامإلا ةمجرت

 عبارلا ثحبملا

 : ءاضقلا هيلوت

 يضاقلا ٠ نميلا ةاضق ريبك يفوت ْعكَي ىفطصملا ةرجه نم ( 1٠١4 ) ماع يف

 يف لوعملا هيلعو ةصاخلاو ةماعلا عجرم ناكو « يلوحلا يرجشلا حلاص نب ىيحي

 . "9ةرازولاو مامإلا راشتسمو ماكحألاو يأرلا

 داهتجالا مولع يف سيردتلاب ًالغتشم كاذ ذإ تنكو ١ : ؟”يناكوشلا لاق

 ينإف « ةلودلا بابرأو رمألا لهأ اميسال سانلا نع ًاعمجنم فينصتلاو ءاتفإلاو

 . . مولعلا ريغ يف ةبغر يل نكي ملو ء ناك نم ًآنثاك مهنم دحأب لصتأ ال.

 ءعوبسأ وحنب روكذملا يضاقلا توم دعب ةفيلخلا نم يل بالطب الإ رعشأ ملف
 « روكذملا يضاقلا ماقم يمايق حجر دق هنأ يل ركذف يلاعلا هماقم ىلإ تمزعف

 . نكمم نيرمألاب مايقلا : لاقف ٠ ملعلاب لاغتشالا نم هيف ثنك امي هل ترذتعاف

 يف يلاعلا هناويد ىلإ تاموصخلا نم لصي ام لصفب مايقلا الإ دارملا سيلو

 لهأل ةراشتسالاو هلل ةراختسالا ينم عقيس تلقف هيف ماكحلا عامتجا يموي

 « عوبسأ وحن ًاددرتم تلزام هتقراف املف « ريخلا هيفق هللا هراتخا امو ء لضفلا

 نأ ىلع اوعمجأو ءاعنص ةنيدم يف ملعلا ىلإ بستني نم بلاغ يلإ دفو هنكلو

 عجرم هيلإ يذلا بصنملا اذه يف لخدي نأ نوشخي مهنأو «ةبجاو ةباجإلا
 ثلبقف . .. هملعو هنيدب قثوي ال نم ةينميلا راطقألا عيمج يف ةيعرشلا ماكحألا

 « هيضارم ىلإ يندشري نأ هلوطو هلوحب هللا لأسأو . . هيلع ًالكتمو هللاب ًانيعتسم
 ءرشلا ينع عفديو ءناك ثيح ريخلا يل رسبيو ء هيصاعم نيبو ينيب لوحيو '

 . ها « ايندلاو نيدلا يف ريخلا هيف ام يل راتخيو ٠ لدعلا ماقم يف ينميقيو

 )١( ةمجرتلا مقر علاطلا ردبلا )509( ,

 ص علاطلا ردبلا (؟) )504( .
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 ةتامإو ةنسلا رشنل ةصرف ءاضقلا بصنم يف ىأر يناكوشلا نأ امبرو : تلق
 . حلاصلا فلسلا قيرط ىلإ ةوعدلاو « ةعدبلا

 حمسيو « هل ةيداعملا تارايتلا نم ًاريثك هنع دصيس ءاضقلا بصنم نأ امك
 . ةميقتسملا هتقيرطو « ةديدسلا هئارآ رشنب هعابتأل

 هتتاو ىتح لزعي ملو مهل ربكألا ءاضقلا يناكوشلا ىلوت نيذلا ةثالثلا ةمئألاو »
 : مه ةينملا

 ةنس يفوتو ( ه١01١١) ةنس دلو سابع يدهملا نب يلع روصنملا )١(

 . ةنس ( 76 ) هتفالخ ةدمو . ( ه1117١؟5 )

 (ه١1١1) ةس دلو « يلع روصنملا نب دمحأ نب يلع لكوتملا هنبا ()
 . تاوئس ( 7 )وحن هتفالخ ةدمو ( ه١117172) ةنس يفوتو

 ةدمو ( ه101١ ) ةنس يفوتو ( ه8١١١) ةنس دلو.« هللا دبع يدهملا ( 5 )
 , 237 ةنس ( 7٠١ ) هتفالخ

 قوس ماقأ دقف « لدعلاو قحلل ًاريبك ًايسك ءاضقلا يناكوشلا يلوت ناك : تلق
 ءاولغ نم ففخو ةوشرلا دعبأو « ملاظلا نم مولظملا فصنأو « ًانيب ةلادعلا
 نم هعنم دق بصنملا اذه نأ الإ . ةنسلاو نآرقلا عابتا ىلإ سانلا اعدو بصعتلا
 « هدعبو ءاضقلا هيلوت لبق هتافلؤم ءرملا عبتت ام اذإ كلذ رهظي « يملعلا قيقحتلا

 . ًاحضاو قرفلا دجي

 دنع دج داع

 سماخلا ثحبملا

 : هتافلؤم

 )17/١( ةيهقفلا لئاسملا يف ةيهبلا رردلا حرش ةّيضملا يراردلا :(1)

 )١( راصتخاب ١7ص يرامغلل . ًارسفم يناكوشلا مامإلا .



 1 يناكوشلا مامإلا ةمجرت

 نب يحبص دمحم : هسراهف عنصو هثيداحأ جرخو . هققحو هيلع قلع ةعبار ةعبط

 . ( ءاعنص : داشرإلا ةبتكم ) . قالح نسح

 . ( 5/١ ) ماوألا ءافش ىلع مامغلا لبو : (؟)

 نسح نب يحبص دمحم : هسراهف عنصو هثيداحأ جرخو « هيلع قلعو هققح

 (  ةرهاقلا : ةيميت نبا ةبتكم) . قالح

 . بدألا ىهتنمو « بلطلا بدأ : (70)

 ةيميت نبا ةبتكم ) . قالح نسح نب يحبص دمحم : هثيداحأ جرخو هيلع قلع

 .( ةرهاقلا

 . ( 1/١ ) راهزألا قئادح ىلع قفدتملا رارجلا ليسلا : ( 4 )

 دمحم : هسراهف عنصو هصن طبضو هثيداحأ جرخو هيلع قلعو هققح

 . ( توريب - قشمد - ريثك نبا راد ) . قالح نسح نب يحبص

 . ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا : ( ه )

 دمحم : هسراهف عنصو هصن طبضو هثيداحأ جرخخو هيلع قلعو هققح

 ٠ قالح نسح نب يحبص

 . ةباحصلاو ةبارقلا بقانم يف ةباحسلا رد ( 1)

 .٠ قالح نسح نب يحبص دمحم : هثيداحأ جرخو هيلع قلعو هققح

 . عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا : (/)

 نسح نب يحبص دمحم : هسراهف عنصو هصن طبضو هيلع قلعو هققح

 . ( توريب - قشمد - ريثك نبا راد ) . قالح

 . لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ( )

 نسح نب يحبص دمحم :هسراهف عنصو هثيداحأ جرخو هيلع قلعو هققح

 . توريب - قشمد - ريثك نبا راد قالح
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 . نيلسرملا ديس مالك نم نيصحلا نصحلا ةدعب نيركاذلا ةفحت : ( 4)

 . قالح نسح ْنِب يحبص دمحم : هثيداحأ جرخو هيلع قلعو هققح

 . اهيلإ قيرطلاو هللا ةيالو وأ . يلولا ثيدح ىلع يلولا رطق ()

 . قالح نسح نب يحبص دمحم : هئثيداحأ جرخو هيلع قلعو هققح

 )١١ ( : رابخألا ىقتنم رارسأ نم راطوألا لين ) 15/1 ( .

 طبضو هئيداحأو هباوبأو هبتك مقرو « هققحو هيلع قلعو ٠ هئيداحأ جرخ
 . ( مامدلا  يزوجلا نبا راد ) . قالح نسح نب يحبص دمحم : هصن

 ريسفتلا ملع نم ةياردلاو ةياورلا ينف نيب عماجلا ريدقلا حتف )1١(:
 .( 10/٠١

 نسح نب يحبص دمحم : هسراهف عنصو هققحو هيلع قلعو ٠ هثيداحأ جرخ
 . ( مامدلا  يزوجلا نبا راد) . قالح

 جّوخو هيلع قّلعو هقّقح : ( يناكوشلا ىواتف نم ينابرلا حتفلا) :215)
 . (قالح نسح نب يحبص دمحم ) هسراهف عنصو هبترو « هصن طبضو « هثيداحأ

 . ةديقعلا : لوألا مسقلا

 . همولعو نآرقلا : يناثلا مسقلا
 . همولعو ثيدحلا : ثلاثلا مسقلا
 . هلوصأو هقفلا : عبارلا مسقلا
 راد ) . دلجم ( 1١؟) ىرخأ مولعو . اهمولعو ةيبرعلا ةغللا : سماخلا مسقلا

 ش . ( ءاعنص  ديدجلا ليجلا

 اناياب



 184 (أ) ةطوطخملا فصو

 (أ) ةطوطخملا فصو

 . ( عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا ) باتكلا ناونع

 . لاجرلا مجارت يف : باتكلا عوضوم - ؟

 يذلا هلل دمحلا . نيعتسأ هبو ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب » : باتكلا لوأ

 ةوفص ىلع مالسلاو ةالصلاو «رّبِعلا مظعأ نم رَبَغ نم رابخأ يف رظنلا لعج

 هباحصأ ىلعو « ربخلا كلذب مص امك نآرقلا ءانرق هلآ ىلعو رشبلا نم ةوفصلا

 0 : دعبو رفك نم فنأ مهلضاوفو مهلئاضفب هللا مغرأ نيذلا

 ةليوط ةمجرت ؛ رمسلا بيط يف يميحلا هل مجرت دقو » : باتكلا رخآ - 4

 ةئمو نيرشعو ىدحإ ١١51١ ةئنس لوألا عيبر يف يفوتو . هرعش نم ةعطق اهيف دروأ

 . 2 فلأو

 . ديج يخسن طخ : طخلا عون ©

 . ةحفص ( )1١050 : تاحفصلا ددع - 1

 . ًارطس ( ١" ) : ةحفصلا يف رطسألا ددع
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 (أ) ةطوطخملا فصو

 7 2000 لس لسع رح تمص 5

 ةرصإمالسلاو هولصلاو .ربويلا ل ثعا نرخ سا خا رسال مجود لا دن سيخ
 ودل خادم اصإإعو ءربزحلا لكلب ةيصا#ن ازفلا انرقرلا ل عوز ثبلا م ةوفصلا
 ك[قفاؤأرلا نم عاجلا لع ماش الرن اذ ليو زنك نم فنا ماشاف هل اس
 ان ءا عرش |يحايزلخ نوو مولعلا فق يسال رف نارجابمّمالا هزه نلس
 هكراضعبلإ ربا ةئالرس داسلاك لارعب هيتتيدرجد رع عبرإلا بها نلبازها

 فدل صاع وخال لاه نساك لام ا رض ن الو تزرخا عد ابا اماما
 نيقلرلال | هزت مذ نال مو نم: صيحرتحاو نافرعم بيهيرزاو )عساطج
 تو نبر هر بودرهد انباو صعدو دمع ]ها] عوز مجود ابعا طعنإ ع ايرلا
 رادألاوزهّرلخ مزلتسن هلو ورلامي السل اورملو نخل انما هزه كاطع نإ الر ناميرب
 لاذو هرابعلا عزم ا نئبسو ءلوعلرنسؤرداتل رع صزتسوربلا دك ملاؤ نع كض اننلا
 بلوس دامزجنككدت ةوهر كشالب ريرلا باه ذو يرهإلب عشا وب ايصرع
 هيررغو تثو لكق س(نللمنيبب نم داج إل ب رئاذ دلاو نجيعلا كوطير لنحو املا
 مرج سو نم اذلا نئلازها ماه حلاربامارجارت ]مشب ايكو ضو الكذ ن١ بم
 الخل ءاضنيرؤ ميلا رلررسا نأ لاقل الكلب عاص لهيلا نه اير معلا هريخؤ فلم ام
 ريل راوملاب نيطبجح اال علإ م هزم ا ررصعإ ازصإوؤ ناك «رز, ن لل (اعزضنت
 رنا عمأ سركو لع ىقيسإك م هرقرلاررصعلإ هلا نم هرمطن لفي ساهعارن ا نالت خ لع
 انو (تعإاد هريخ يؤلم سايحلا ]ا تمقرتر درلشلايرططنعرع ل حر باتا ده
 ثيور ناطتمانخر رولا مبرررقرلالبجلمآلا مذسيلا لوا لاو اسررلاو كومار
 لور ايزل ايارب ماو نابعإلا نامل ضب نال ءردجز سيرك ! ناز ماح ا: للنكت
 يكدخاو ار رع ت نضا نم ىرصعز فلا سرك ا اهررو كآأ رار فكل جنعو نم اذا نشل
 كانالا بعوض ام هركذ مريم اهلا نكيرل همست اكوا يقاكو ليلطلاف ىتنفاروا
 دفو نكز سيئر نب يددرجر ص عئيرمعزها نيرتوا ارو مصسو وصعب تحرم
 .ةفالواف انلالا عجرم ارث يفلوم ا سانلارابجحلاب ىلا م هروح نملارثكتسا
 ةلاناط زمن سال للك ليو هائرلاز دلو حاول اوجالا ناري اها عماو نه ايحيتنتو
 الشو رظؤرسبربلا نانا إب او ؟هلالا هاعارمر همر .رمفيوراصتونرهطن ضم
 فانا فو ءرحتورئالبلاو بر دتب نار ارأ نييلا بعري اها جراذلارلءربطز حا
 عزان كيو اركذرل دجاإ و نافنوملا لكك صنم ناس الا رمح جرت ل نولا ةرورملا و تاجا

 (1) طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا



 (أ) ةطوطخملا فصو

 طوع دولارا رمناينكما ادق ابا عصر عابس داقولاو ار ارك نه امم
 الابل ع عراخم ا ةرنوربو بانك ىره ماقيل عين اعال ارئ الجر جينا هزضرصرم او زوالا
 ريقي نفلاوده لال ايرعفناو سلكارضا نعرب) ارا نوكيثروصتلا  يرخم او
 فريال سالماكو الينلاو مالسإلا ير انريرعيلاطمزئرن اعمار عد نعل اطر لا عرعمإ

 هل فس اهنلخرتالا زهزإ برم نامزلا نبا نابعاب اطيح نايل جر جرار

 ةناسلا لفلاكخب نمد اي هلال ارئبلا
 ميويعزىرريؤنزلسارفغ قالوثلا ينعي يصار ساريزملا تلوم
 ادعم ب ترجل ك عج قو دو للارنوعد دوصفما قجرزلا اولئدهو
 نيزلاا لاو ريو سلابطغ ابر تس مدقا هريغ البنا مسا ف ررجتيرق نأ
 يدلل ارح ازريطغربرصا نسقر ال الاانا
 مسلررول برع ونيلكاو ندور نعى ئىلار _باورلوم راندا مودا صرالباورسا لس:

 مرباري ساو هرلو ماوي بيريرارتسرامؤ نيبو (ردب عرملاو رق ن يبرق نونكسياؤنايو
 رطماحلاو هدابهلاب] تش الاو سبا |ءلابثال اف داير سر نورس اوبر قمرا ربع ١
 تف طهر[ هيرماعتطعب صرت تو م الصلاو رهقرلاو طعنا يروعس تير ةتيئايرلا
 نال او اهمعر مز علاودربل انشا نص دركو ف بنطاوربرو سابو ريلع
 :رهيطماع مرماه ري كدهيمارب و كرمال عل ميرسلاوريررولا مهرب ازمو داهل امس لعل ديسلا وه
 اذا ةريحح املا ايمو ناهإل|,زثريشغيرؤ قلخ ماو اهجدس نلارسجا ناكو اه و
 هج عزو كلذ هرابرشت يصر ريدر كريتلاو هرب ليس لعراذلا درا اهب ورخ
 يورو اعصولا ولبلا رمي شو هرلاو تومرعييغرا جعناذ ارتبتسمو مما و
 رمت هيل عيال ارؤو تقلا عا قف قام ار وصنمزب قاحربا كادشارلارا
 هن امسفلج قو نارفارلرفا قحيتاو ميمو قافو,لباهمادر جلا ؤرشرمل املج
 هر عون عم وراهيل ايست نالو لاطرإل اب املا عرموريرزكأر ربل فامرددتب ]عددي
 رنسلار 1 هرصتير دور ناوخاو لها لعرب داع ال لجأ اه ميخ هدابحا عوايل (ذتشاو

 خر رق وملا ملا وحاه عزنا ىالتخاإءريخ اذ اصو [قداد بره نم لاكي
 يبت اورسالا عازل إلا لاو رنراحبلكن يرتحوتساةرسلاق هدابعلا فاضول
 كليلج اك رعت ساج ا مزلو ىدرل اس جزم مز عبرا رج اعبإع نع و رهل ليل اذل|
 هني انطق ننورترما انمل ءاقل يردي ابجاو قيررشلاو سريعا الا دبألا ماصو قيقو
 اسال رفازبا بلر وفل ب س'ولا برلقلا جالصال برأ ثلا يشتم ان تال

 (1) طوطخملا نم ةيناثلا ةحفصلا
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 (1) ةطوطخملا فصو

 آلا متبل ىيحبنج ول ءاؤخ ل انسريابثلا عرج نمرريلاو وجت ئامببسلا ىددر وارفع
 هاليارش ءالبا يع ؤعرازالا تعرخرل اهنا فاو ابنكداهيلا نول نسارن امرمرعر رمشناب
 الفا/مناطوا سوبر ص ,ممئارتالا برقا اناا جم زل تس رز جزيقزكد ا(: شبجممل عئجاللو
 ل تاسجو نكرلر ماب دنا ايل .برعلا هريرجإ وا بلاغرطر برحلا سسارطنم يدخل وحب انا
 كافاجارركأرلا.ىمز جتا رحاسدسرب اهالاد اعزب لوثحلا لب” | امزو اطلالا مترج
 تس نالوا راو نم عرف ر زججلا نيذناط د صاور وس اهيلامامالا لامع سند تاييجلا للبر
 انرلاعزبااذار نكح ذوعيرمالا نو ماما دنجرم اهوبترو ماملالاغابل تلون

 . ةكاقابسجإع هد يجريلعنرتلا شعل اللبلا يلارلمامالا انالوب ]عجز ,بارسا انه
 . "المنا سربوش ماعز ارلعو لالا مهيجرم نارثالا نمر البلا لكي ورز هرخبملا
 . .اكنايلارمل ىانع مامالانالرملا تلصواين ا ررديج رب «ديشلاريالو بارسا قفا ن يزال
 تعرب مع انيلعو مادالا فال ساعسرفا/-اريلعز مال تبيرعلادالبلا مامالا ميلر نزاب ليلخ
 انصوعريرب ابو ليظغات ايلا لهنراو بول اديوسلااو رم اللا هيعرل ذزنو لو لع هلع اسما
 اماو نازل نيوباتمار ام مال بريسعلاد ازبلا هزجانم ميشيتلا د )بلا نم مزرلا د رنج
 افارثزلا سمع يجارلجو از لهو تاطلسلا ل /لغرب لحلو ريشا ا هولضد اذ دورس صا نيركلا

 دلاغ درج زيرلا هرلوو دوك يرثلارلوو يف لبتما نا(ر عرار دود بع يرتملا نير نع
 عكف رربعرلارومالا  روبرم هراوو درت ن يزل ن قوس ناكد اعلا لها نمز اير سدرإيلا
 ينلار البلا هروايلا فارطال اا مو رخبلرشويجملا ميكن اهو لوقرل ةريالوري ار سمار كلا رومإل |
 دانلاسسيركذ ن او مز انحنلالاهدلو ناشالا_ لك يرفنو) برسل ارش ناهد نارثالا دين ثنا
 حاره ناو نينبرئمرك ميل داقير ازارنإلابرراوتساو ل اشابلا اريج لع زيركلا
 لبا ضاط عبصيمذاحارلاخ نس نعجز يلا نارهالا_بيسلاو ميلا |لارتالا جور بابسالا
 ونمااون او ادع نارثإلا نيل سدلكز سرجتاز نيالا بيزقإا يا نطوريسع
 لنا بستة لا جريس رطل ئيط عرج م ورلا هولشرا ومر البوف عر يرجخلالع
 | رو استيل ناهز لير اني امو نايا انس اهرفاطا اب تاريئلارل دانلا هذههزا
 رص سرع الانع جرو فيز اطلع مر زوري سعدزلبؤ شيلا وال بلآلا كزلإ رصو
 ثاوضز دصرن ريبسل | 3 دعب سوبق صدالردلر دل اثير تير مق
 ”ةيليبلعوملاو نعرعلا ضاق اعصلاح اقلام امزلا نيبو امامالا نب نمد:
 201 طراور عشت يسير ولو ربل سن نصور عسل رطنو بدلا ل امو نيس ولا
 ”اسامالول رح كره و رع جعله. م برتيمو فر صج اها نيو يزور نسما رعشلا ند
 ده رضفارلا سرر طو نيديديبصلاركزيريزشنلاو بيه كيمو يرو هرهج كاز عامومتلا نسر
 ةطربو دورس مو الم تيار لو وذو ,كييزهاو عصتشرع سدلا هدانا بالا ورد, الامان ا

 (أ1) طوطخملا نم ةريخألا لبق ام ةحفصلا



 (1) ةطوطخملا فصر

 كيال ف طوتسلارب اهوربم امال )ارق !سالرق رطب اماريتو ب انبتأرب اهزئر قابلا يضربا
 «نبطصإو نليولر هزم اى امارهو احلا ربا جب ىناسنلاو اكزلبؤ اكرمت تدوتتو
 سرك ل ارب نق جايورتجار فرب اصلكد كو ب ديانا ةرتومرتسلا لاو ان لكذلوص نم
 ةيؤشرجا» بالار انعاب بتر تلار وطب اماريثلو ضلك ابنئاو ب دال ف نصار زكا حا
 مكا)غلرمإارس اجلا نرمهربارب دوست هرعبز مزار نرجؤء ارش اتم ةدلاو نر ايلمالزع
 ناووشرلا نيريحم ا روجر صرت مف اعررت صرت در قتل رك علا ارصلاو ايلا صا نب
 اهمركذركت للا او الاو يل ومسلا عشربا نرحل ع تيروكرؤل ده دش ردك سلهل ار اوملا
 مافيرمإدارابتعاب م دقن نا نورحل اله عيا ى رست نإ وشو دلاو ب اتكابكو برنو
 قادالا عمو مدذأ ببا نورج تناك هدد مسالا نائتالا عمو هرخالا ينالار لرجرتإ
  «مابونرعو نورخا لع نوفنعل | ع( نك ذا دجلا جا ندر طش اال ماو

 1 قدما مرصجئبرع ايففيسالا 0 كيصل نولرقر جرئ ار حاص الس مو
 ءاطنراجرلاو ثعرلقربس أوز ٠ تلسانهايرلاهفلاشحدقر

 1 : اطغشلاا رع اذا نعاوبسالو 0 لاول ,نم تلا ريع ناو 2

 ٠ رائي لكرعمارا #1 ١ اططاراسحاب ىنضم!يرلس 4
 1 اطيسلو منلالبر ىزرئداجو د م هع يلا نظابر لاب 4

 مهرس " مارا يافا قار يلع > بكا بات يار قعود امإ
 ' كلالارجسبف ل وتو هرعش يوظف ايف ةروا ل يوطر جرت سلاريذو رمكال جنو
 ص ىلا م 7 / 1 ءا ا 8 ئلارررامر سريعا ردحإ

 ربع ل 7 + در مدع تجتش
 مب لسنا" ىبرالالبلزت اكل ئماانهإلاو كررت حرر سس لزم او
 لكسر (الرغياو هريس الذ وا جارك صورم نيو دعلاو نس اموعرل شلال
 * 0001 هلا للا ماتكسجلاسشر لاجطكل وسركاو يري كملف

 امل دز حاتم ذا ال لإ رتصرلاو ورصد اذن
 اطل وضادرسو اناا بجسر مسا وال
 ١ © يم اعلا رر سرك انه ترركدملا سي( اع

 لب رلار نحب فلاومايرلو عيش معرالجب يما طع ئشلا وهز زم ولاوامو
 2 2 و 7 20
 الاطر رونو اصفر شعرا لازال :اكارصأر ركز لع :لوتلار 0-6 عوطب
 مرهم نميعبدم]ءلبسأ اصوطريزل 4 ل يكياربارص اكمل جعنإ دلارسروماو
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 اه (ب) ةطوطخنملا فصو
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 (ب) ةطوطخملا فصو

 مور
 : وطار رم د 2 جا

 ا 0 1 00

 00 0 0 0 و

0 0 0 
 ل
 0 وا 0 00 ا

 1 اوتار: لايم يالابجم
 ملالس لعب او تيحنر كارول 0 رت ش

 و هيلو عملا واد لدار ةفعلا ايل/ق لسا وع
 عمل سهلا لرامز جيل هيشعال فيل | ل
 ماطر خير لعل وع او ولع 00
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 594 (ب) ةطوطخملا فصو
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 ١ باتكلا قيقحت يف يجهنم

 « عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا »

 زمرلاب اهل تزمر ىلوألا نيتطصوطخم ىلع باتكلا قيقحت يف تدمتعا ١-
 . ( ب ) زمرلاب اهل تزمر ةيناثلاو (أ

 : ت « ةرابز دمحم نب دمحم » موحرملا تاقيلعت رثكأ ىلع تظفاح

 . كلذ ىلإ ترشأو « شماهلا يف اهتعضوو عوبطملا نم ءه

 . شماهلا يف ( ب )و (1) نيتطوطخملا نيب قورفلا تعضو - "

 (ب) ةخسنلا يف ةديفملا مجارتلاو خيراوتلاو تاقيلعتلا ىلع تظفاح -

 . شماهلا يف اهتعضوو

 . ميركلا ءىراقلا ةدافإل شماوهلا كلذكو باتكلا نتم لكشلاب تطبض - 5

 . باتكلل ةديفم ةمدقم تعضو 1

 ٠ - ةعفان ةمجرت فلؤملل تمجرت .

 . امهنم ًاروص تعضوو ( ب )و (أ) نيتطوطخملا تفصو -4

 . ًايلسلست ًاميقرت باتكلا مجارت تمقر - 4

 علاطلا ردبلا نم سيل هنأل « ةرابز » موحرملا هفاضأ يذلا ليذلا تفذح - ٠

 . هتمدقم يف علاطلا ردبلا لاجرل يناكوشلا مامإلا هطرتشا ام هلاجر ىلع قبطنت الو

 ١ - ةيآلا مقر نايب عم اهروس ىلإ ةينآرقلا تايآلا توزع .

 ١ - نادلبلا بتكو مجاعملا ىلإ عوجرلاب ةيرورضلا نكامألا ضعبب تفّرع .

 ١7 - باتكلا يف ةروكذملا فئاوطلاو قرفلاب تفّرع .





 ردد 0

 ميسا نملامإ بس

 نيعتسن هبو

 [باتكلا ةبطخ]

 ٌمالسلاو ًةالصلاو ربعلا مظعأ نم ءرّبغ نم رابخأ يف ٌرظنلا َلعَج يذلا هَّلل ٌدمحلا

 ىلعو «ربخلا َكلذب ٌمص امك نآرقلا ءانرق هلآ ىلعو ءرشبلا نم ةوفصلا ةوفص ىلع
 .رفك نم فنأ ْمهلضاوفر ْمهلئاضفب هللا مغرأ َنيذلا هباحصأ

 ءةمألا هذه فلس صاصتخا ؛عاعرلا نم ةعامج نسلأ ىلع عاش امل هنإف :دعبو

 بهاذملا لهأ نم ةعامج نع رهتشا ىتح .اهفلخ نود مولعلا يف قبسلا ةليضف زارحإب
 ةئاملا دعب وأ «صضعبلا نع لقن امك ةسداسلا ةئاملا دعب دهتجم دوجو رّذعت «ةعبرألا

 هل نم ىلع ىفخي ال ةلاهجلا نم ٍناكمب ةلاقملا هذه تناكو .نورخآ همعز امك ةعباسلا

 لضفتلل رصق اهنأل ءمهف نم ةصح رقحأو «نافرع نم بيصن رزنأو ءملع نم ظح ىندأ

 رصع نود رصع لهأ ىلعو ؛ضعبلا نود دابعلا ضعب ىلع ينابرلا ضيفلاو ء«يهلإلا

 ةياكحلاو ةلوذخملا ةلاقملا هذه نأ ىلع .نآرق الو ناهرب نود رهد نود رهد ءانبأو

 ةئسو هباتك نع مجرتمو هللا ججحب مئاق نع ةرخأتملا راصعألا هذه ولخ مزلتست ةلوذرملا

 كش الب نيدلا باهذو «ةيرم الب ةعيرشلا عابض وه كلذو ءهدابعل هعرش امل نيبمو هلوسر

 داجيإ لب ءرتافدلاو فحصلا نولعب يف هظفح دارملا سيلو هنيد ظفحب لفكت دق ىلاعت وهو

 . ةجاح لك دنعو تقو لك يف سانلل هنيبي نم

 | نماثلا|نرقلا لهأ نم ءاملعلا رباكأ مجارت ىلع لمتشي باتك عضو ىلإ كلذ ينادح

 دق ةنملا هل هلل نأ ةلاقملا كلت بحاص ملعيل اذه انرصع ىلإ هربخ ينغلب امم مهدعب نمو

 نم ةرخأتملا روم ١ لهأ يف ناك امبر لب فلسلا ىلع لضفت امك فلخلا ىلع لضفت

 روصعلا لهأ نم هريظن»لقي نم اهعاونأ فالتخا ىلع ةيملعلا فراعملاب نيطيحملا ءاملعلا

 ١ بتكلا راد ةعبط نم ةذوخأم ةحفص

 ( صقنلا ربجل ) م 1998 - ه 1418 ةعبط - ةي



 باتكلا ةمدقم ع

 نأ ةلاقملا كلت ٌبحاص ملعيل اذه انرصع ىلإ هثبخ ينغلب امم مهدعب نمو [نماثلا
 لهأ يف ناك امير لب فلسلا ىلع ّلضفت امك فلخلا ىلع لّضفت دق ُةنيلا هلو هلل
 نَم اهعاونأ فالتخا ىلع ةيمْلعلا فراعملاب َنيِيَحُملا ءاملعلا نم ٍةرّخأتملا روصعلا
 اذه يف ٌرظنلا ّنَعمأ نم كلذ ىلع فقيس امك ةمدقتملا روصعلا لهأ نم هديظن لقي
 نم هٌربخ ينغلب نّم ء ءاملعلا ىلإ ٌتممض دقو ؛ ٍديلقتلا اَرع هقْنُع نع لحو باتكلا

 ٍرْدَق ٌةلالج هل نم الإ مهنم رّكذأ ملو ءابدألاو ءاسؤرلاو كولملاو ِءاَقلُخلاَو دابعلا
 . كلذك نكي مل نم نود ٍنأش ٌةماخفو ٍرُكذ ٌةلاَبَنو

 ٍنامزلا ءانبأ ُدباكأو ٍنايعألا ٌنايعأ مه باتكلا اذه يف نيروكذملا نأ ٌلصاحلاف
 ايبا يمص ما ع ركذأ اميرو ٠ نآلا ىلإ مهدعب نّمو ٍنماثلا ٍنرقلا لهأ نم
 نكي مل نع هاك وأ ينتاك وأ بلطلا يف ينقفاد وأ ينع ذخأ وأ هنع لأ

 . هرضمو ه هرصع ءانبأ ةبحم نم ٌناسنإلا هيلع لبُج امل ٠ هّركذ مّدقتملا ُلَحملاب
 . كلذ نم ءيش هنيبو ينيب ٍرْجِي مل نم يرضع لهأ نم ركذأ امبرو

 عيجست نم اهيف نيِّلؤملا سانلا رابخأب نيلغتشملا نم نورخأتملا رثكتسا دقو
 . ةافولاو ٍدلُوَملاَو ٍلاوحألا نايب لامهإ عم اهييذهتو اهحيقنت يف قتلا ظافلألا
 وه هدوصقم ىراصقو هْهَلْؤم رظن حَمْطم نإف « خيراتلا ملع نم دعي ال كلذ لثمو

 امنإ « خيراتلا ملع ريغ ُرخآ ٌملع اذهو « ةعيدبلا تاكئلا ٌزاريإو ظافلألا ٌةاعارم
 اميرف . ءاشنإلا نف يف جّرختيو « ةغالبلا يف تبّددتي نأ دارأ نم هيلإ بَعري

 هل دجأ ملو تافلؤملا كلت لثم نم ٍنايعألا ضعب ةمجرت لقن ىلإ ةرورضلا ينئأجل

 هرضع ىلع ًاهّبنُم ٍةافولاو ٍدلوملا ركذ نع ًالَمِهُم ٠ هرّكذأف اهريغ يف ًاركذ
 ردانلا ٌليلقلا وه اذهو هلاوحأ نم هئايب نكمأ امِ ًاَنيِبُم ًالامجإ

 يف هزوربو باتكلا اذه '”[ م امتإ ] ىلع ٌةناعإلا هلالج لج هللا نم ُوُجرملاو
 بّتكلا سفنأ نم ُهّللا ءاش نإ نوكيف 0 نم دّلَخلا يف راد ام ىلع جراخلا
 يف هناعمإ دعب هتعلاطم يف ٌرظنلا نعم رعمأ نَم ريصيو « ٌّنفلا اذه بلاطل اههفنأو



 نان يمنيكلا دمحأ نب يلع نب دمحأ نب ميهاربإ

 نايعأب ًاطيحم ناكّزَخ نبا خيراتو ريثألا نبا رلماكو ءالبنلاو مالسإلا خيرات ةعلاطم

 دعب نَم نساحمب علاطلا ٌردبلا ) هّنيمسو اهِفَلَخو ٍةمألا هذه فّلس نم نامزلا ءانبأ

 . ( عياسلا نرقلا

 َرفغ ( ٌيناكوشلا ٍدمحم نب ئلع نب دمحم ) ريصقتلا ُديسأ ُديقحلا هُقلؤم لاق

 ِكلملا ةنوعمب دوصقملا يف عورشلا ُناوأ اذهو : هتويع رّسو هتونذ هل هلا

 ناك نإو همسا ٌفورح هُمّدِق نمل ًامّدقم مَجعُّملا فورح ىلع هُتلعج دقو . دوبعملا

 : هلأتملا كسانلا نمزلا كاذ ينجو ء نميلا بْطُقي ًاثدتبم « هنم ّمدقأ هديغ

 "'يعنيكلا دمحأ نب ىلع نب دمحأ ْنب ٌميهاربإ ١

 ونبو ٠ هنع ثحبلا دعب هدلوم خيرات ىلع فقأ ملو . هارث ةمحرلا لباوب هللا لب

 رامد نيبو اهنيب نميلا ىرق نم ٌةيرق نونكسي اوناكو ٌةساير مهل ٌبرع ّيعنيكلا

 هناوأ ٌميرق ناكو رّبْعَم ةيرق ىلإ هوبأ هب لقتناو ٠ هدلوم اهبو ٍديرَب ٌرادقم [أ١]

 هتيبو ٠ ةينابرلا ٍةلماعملاو ةدابعلاب ٍلاغتشالاو هللا ىلع لابقإلا يف هئامز َديرفو

 ثفقو محض دلجمب هيرصاعُم ضعب همجرت دقو . حالصلاو ٍدهزلاو ملعلاب ٌرومعم

 ءرصع ذنم ملعلا اذهب لاغتشا هل نم ٌعيمج هركذ يف َتنطأو ةمّدقتم مايآ يف هيلع

 نب ىبحي ٌةمالعلا ُديسلاو ريزولا ميهاربإ نب ب يداهلا ٌةمالعلا ٌديسلا مهنمف . نآلا ىلإ

 دق َةَقْلَِخ مهّمتأو ًاهجو سانلا ّنسحأ ناكو . امهُريغو رهطُملا نب مساق ِنِب ّيدهملا

 ليبقت ىلع ُسانلا محدزا ًاراهن جرخخ اذإو . نيحلاصلا ءاميسو ناميإلا رون هيشغ

 اذإ رشبتسيو « حِدُم اذإ ٌبَضغي هنع ُرِفنيو كلذ هركي وهو ههجو ةيؤرب ككبتلاو هدي

 را ّيلو نال ًءاعنص ىلإ غولبلا نس يف وهو هدلاو توم دعب لحترا . حصن

 ضئارفلا يف أرقو . هقفلا يف هيلع أرقف ينالمحلا روصنم ّنب متاح دباعلا َدهازلا

 نيقرشتسملاو نييرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق . مالعألا )١(

 : فيلأت . مالسإلا ءامس يف ةيئمي بكاوكو )14/١(. يلكرزلا نيدلا ريخ فيلأت

 ملعلا رجهو ء( ١مقر ا/١) نغألا ضورلاو . 155 445 سص ركعب نمحرلا دبع

 .(١مقرالا؛ الاكثر )



 يعنيكلا دمحأ نب يلع نب دمحأ نب ميهاربإ لل
 كلذ عيمج يف قافو . ةلباقُملاو ربجلا يفو شرهلا َناميِلُّس نب رّضِخلا خيشلا ىلع
 نم ةريبكلا ةكزيلا يف : ام ريدقت ىلع ردقتي هنأ هسفن نع لاقو . هنارقأ هل َرقأ ىتح
 ةدابعلا عاونأب ٍلاغتشاو يفافعو عون عم ةراجتلاب بّسكتي ناكو لاطرألاب ءاملا
 ةكم ىلإ رّفسلا رركو . هدصقي نمو هناوخإو هلهأ ىلع هب داع ًالالح الام ٌعَمِجف
 هّبلق ٌفوخلا طلاخخ ىتح اهعاونأ فالتخا ىلع ريخلا فاصوأ يف دادزي وهو ٍةفّرشملا
 نع لازعنالا ىلإ لامو هفراعَم لك نم شحوتساو « باق ٍةدابعلا فئاظوب ٌلغشو
 ايندلا بح ضرم نع هيلق ةجلاعم ىلع فكعو مهل ةطلاخُملا نع َعّمِجناو سانلا
 « ّقيرشتلاو نيديعلا الإ ٌدبألا ماصو ققيقدو ليلج لك نع هسفنل ةبساحملا ٌمِزلو
 ٌبيجملا ٌماودلا يه ًةعفان تاملك هنع ٌانلا لقانتو هّبر ةاجانمل مايقلاب هّليل ايحأو
 نم ٌدهازلا امنإ [؟] ًائيش كلمي نم ٌدهازلا سيل ] هلوقك ةيساقلا بولقلا حالصإل
 « قمع حبلا نإف ةنيفسلا دهذج يخأ اي هناوخإ ضعبل هلوقكو (.٠ ًاثيش كاميدل
 رقفلاب ) هلوقكو ( ريصب َدقانلا نإف لمعلا صِيخأو « ديعب ٌقيرطلا نإف ٌدازلا رثكأو
 ُبولقلا هب ايحت يذلا هرعش نمو ( نيفراعلا ٌبولق ايحت راسكتالاو ٌلذلاو راقتفالاو

 : هلوق

 7[ ٌملْطَُم]ٌلئاس ْرِيقف ٌلقُم ٌعَّرضتُم ٌففقاو دبع كباب
 ©[ مطتتم ] هيلق "1 ُليلع] ٌليلذ قرطُم كلالج نم بينك ٌنيزح

 : اهنمو

 ٌمَوَرُم بلقو ٌحوفسم يعمدو | ٌدّرُشُم يموتو ٌثوزحم َيداؤف
 ثاياورو ٌتاياكح كلذ يف هلو . هل هّجوتي ام لك يف ةوعدلا ٌباجُم ناكو

 يف دوجأ يهز ءيش هكلمي ال نم دهازلا امنإ ًائيش كلمي ال نم دهازلا سيل [ ب ] يف قفز
 . ىنعملا

 . عطقتم [ب ] يف ()
 . هيلع[ ب ] يف فس

 . علطتم [ب] يف (4)



 ا ٌيناعنصلا َّيعفايلا دمحأ نب ميهاربإ

 . هيلإ اهدم ىلع ردقي ملو هّدي ْتَسِبَي صلاخلا لالحلا نم سيل ماعط ىلإ َيعُد اذإ ناكو

 نب ميهاربإ ناكم نم َعفرأ ناكم يف وهو هتوم دعب نيحلاصلا ٌنضعب هآر دقو
 مهدأ نب ميهاربإ ةلزنم نم ُمفرأ ّيعنيكلا ّميهاربإ ٌةلزنم هللا ناحبس : لاقف ٠ ٌمَهدَأ

 ميهاربإ اهب ناكل مهُريغ اهب لحي ال ءايبنألا لزانم نأ الول : لوقي ًالئاق عمسف

 اكو ازاج ىلإ لصوف مارحلا تييلاب َنينس الث ءرمُ رخآ يف رواجو . ٌييعنيكلا

 نم لصحف مهل اعدف رطملاب مهل َوُعدي نأ هولأسف ةليوط ٌةدم ُرطملا مهنع :ع عطقنا دق

 ثوم اهب اكو ةدغص ىلإ لصو مث . نادلبلا كلت َعيمج هتكربو همت عام رطملا

 ثالث 4 ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلاو عباسلا ءاعبرألا ٍراهن حبُص يف هللا همحر

 هنإ لاقف ( نايعألا تايفّوب يفاولا ) هباتك يف ٌيدفٌّصلا مّهّوو ةئمعبسو نيعستو

 سأرب ربقو . هاتثركذ ام ٌحيحصلاو ٠ ةئمعبسو نينامثو عبرأ 7م ةنس يف ٌيفوُت

 .رايدلا كلت يف رازُي ٌروهشم وهو ٌدهشم هيلع َرِمُو .«ةدعص" ٍةنيدم ٌنبرغ ناديملا

 ميهاربإ نب ب يداهلا ٌةمالعلا ٌديسلا مهنم دئاصقب ءارعشلا نم ٌةعامج هاثر دقو

 : اهٌعلطم ةنائط ةديصقب

 ئعنيكلا مامإلا انيس ءاقلل نعنيأ ةماركلاو ةمالسلا ٌرَّجش

 نمف مالقألا نسل اهنع ٌرصقت مامإلا اذه بقانم نم ضعبلا ضعبب ٌةطاحإلاو

 راش كس يل كرس يف لف يلا مظعأ ال وكب ام ىلع وقول ار

 . هتادابع فئاظوو هلاوحأ ىلع ٌمالكلا اهيف طِسُب دقو . اهيلإ

 "”ةافولاو رادلاو دلوملا ُيناعنصلا يعفايلا دمحأ ْنب ْميهاربإ -؟

 . عاونألا عيمج يف قئافلا ٌديِجُملا ٌروهشملا ُدعاشلا

 نيفلؤملا مجعمو . ١١ص يدعّجلا ةرمس نب يلع نب رمع فيلأت . نميلا ءاهقف تاقبط )1١(

 . فلألا دعب نميلا ءالبنل فرعلا رشنو «( ها مقر )1١/ 1١7 . ةلاصك اضر رمع : فيلأت

 ضورلاو 2( 1مقر 5/١ - ١١ ) يناعنصلا ينسحلا ةرابز دمحم نب دمحم : فيلأت

 . ( 7مقر 4/١ ) نغألا



 مورلا ناطلس نابخ دمحأ نب ميهاربإ 7

 : اهُعَلطم يتلا ٌةديصقلا هرعش نمف

 اكاخأ َتِسِدَع ال يئاحإ ْمِّرلاو اكارُشُب لقف ادب ُبيَذُعلا اذه
 اهُعلطم يتلا ٌةديصقلا هرعش نمو

 دضخأ شيعلاك ٌتقولاو اقللا ميدق 2 اورّركو ٌثيدحلا يعمس ىلع اوديعأ

 : مادختسالا يف اهنمو

 ٌردحتي ئتلقم نم يتنجو ىلع هجفسو قيقعلا يداو ىلإ وبضأو

 : ًاضيأ مادختسالا يف هلبقو

 ُدَمَسَت يتجهُم يف هئتاريو ©0[ ينثنأ مث ] اضّقلا ركذ ىلإ ُليمأ
 : اهيف هّلوق ّنسحأ امو

 ٌدِبعَت نيِحابَّصلا سافنأ قشنأو عليوضو ىنحنملا ركذب ميهأ
 [با1رطَعُم ٌبينَش ٌدْعُث ينقاش الو ٍةلقُمو ٍديجو دق يف ُتْمِه امو

 يفو بهاوملا بحاص ٌدمحأ نب ٍدمحم ّيدهملا مامإلا ةلود يف ٌدوجوم وهو

 ©[ يف ] نيرشعلاو ٍثلاثلا تسلا موي تامو . [9] ءافلخلا نم هلبق نم ةلود
 ةملسن ٌبحاص هقح يف غلاب دقو . بفلأو ٍةئمو ٍرشع ١١١١ ةنس بجر رهش
 هقيفر ةلزنم ىلإ قتري مل وهف « ْبصُْي ملف ه هرصع ءارعش ىلع همّدقو . رحسلا

 رعشلا مجسنُم وهف ةلمجلابو . داك الو هّركذ يتآلا ّيدنهلا ٌميهاربإ خيشلا هرصاعُمو

 . فّلكتلا ٌليلق

 مورلا ْناطلُس ناخ دمحأ ْنِب ٌميهاربإ -

 ُتْسَّدلا هل متو ّدمحأ نب ٍدارُم ناطلتملا هيأ مايأ يف ةنطلسلا ىلع ىلوتسا
 ناك دقو « ٌدادُعب ةرصاحم ىلإ هشويجب زّهجت دارم ناطلسلا نأ كلذ ٌببس ناكو

 .[ ينئنأو ] ب يف )0(

 . نم [ ب ] يف قفل



 8 ةفيلخ نب رصان نب دمحأ نب ميهاربإ

 هغلب املف . دارُم ٍناطلسلا كلامم نم تناك يهو مّجعلا ٌناطلس هاشلا اهيلع ىلوتسا

 بحاص ٌمَدق ترقتساو ًادمك تام تْسَّدلا ىلع ىلوتسا دق َميهاربإ َناطلسلا هاخأ نأ

 هلو ففلأو َنيسمخ ٠١5١ ةنس يف اهتْسَد ىلع هٌدوعق ناكو ةنطلسلا يف ةمجرتلا

 ثالث ٠١57 ةنس يف تام نأ ىلإ ًاناطلس رمتساو ٌةروهشم ٌتاحوتفو ٌتاداهج

 نس يف ذئموي ناكو ميهاربإ نب ٍدمحم هدلو ىلإ ٌةنطلسلا تراصو . فلأو َنيتسو

 مهرايد ىلإ مهوزغو جنرفألا ةلواصُمب هتنطلَس أدتباو غولبلا

 رصان نب دمحأ ْنِب ٌميهاربإ -
 000( 0 0 . .٠

 ''نمحرلا دبع نب ىيحي نب جرف نب ةفيلخ نبا

 ةدّحوملاب ٌنوعابو . ٌيعفاشلا ٌئيحلاصلا ُئَقْشمّدلا ٌينوُعابلا ٌيرصانلا ٌيسيقملا

 نم ٌةيرق ٌةرصانلاو . َنولْجَع نم برقلاب ناروح ىرُ نم ٌديرق ةمومضملا ةلمهجلاو

 نيعبسو عبس ا/الا/ ًةنس ناضمر ٌرشع ّرشع عباس ٍةعمجلا ةليل يف دلو . َدَفَص لمَع

 حا نب نمسح باعشلا ىلع اديوجت نآرقلا ظفحف اهب انو ٠ قصب ةئمعبسو

 تح دابا رونا مزالو هريغر يلا فرشلا نع ةقفلا ذخأف ماشا ىلإ هيأ عم

 . اهريغو بدألا مولع يف عفتنا هبو ٍةغللاو ةيبرعلاو هقفلا نم ٌريثكلا هنع لمح

 ينيقلُبلا جارسلا نع ذخأف ٍةئمئامثو عبرأ [ ١4 ] ةنس نم ًابيرق هلعل َرْضِم لخدو

 كاذ ذإ عمسو « همزالو هتافتصم نم ًائيش ٌيريمَّدلا لامكلا نع ذخأو . ًةئس همزالو

 هدلب ىلإ داع مث . اهجبويش نم ٍدحاو ريغ ىلإ اهب دّدرتو يمثيهلاو يقارعلا ىلع

 لالج ظفاحلا مامإلا : فيلأت . نايعألا نايعأ يف نايقعلا مظنو )150/1١(. مالعألا )١(

 ةيروسو رصم يف ةرجهلل عساتلا نرقلا ريهاشم مجارت نمضتي وهو . يطويسلا نيدلا
 : فيلأت . عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلاو + ( ١مقر 17) . يمالسإلا ملاعلا رئاسو

 نيفراعلا ةيدهو . ( ١ ) يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش دقانلا خرؤملا

 يدادغبلا اشاب ليعامسإ : هفلؤم . نونظلا فشك .نم نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ

 . ( 51 مقر ١/١ ) نيفلؤملا مجعمو ( )0/ 70-7١



 ةفيلخ نب رصان نب دمحأ نب ميهاربإ 3

 يحئارّشلا نبا لامجلاو هيبأ ىلع عمسو . ٍةقيرط لمجأو لاح ٍنسحأ ىلع اهب ماقأف
 , ©97باطح نب سمشلاو يداهلا ٍدبع ٍةنبا ةشئاعو ملاس ٍنب ليلخ نب حلاص ّيقتلاو
 َرَظنو «٠ خويشلا ةغيشمو ؛ ةيمأ ينب عماجب ةباطخلاو هيبأ نع مكلا اين رشابو
 رس ةباتك يف يزرابلا نبا لامكلا رقتسا نيح ةءاضقلا هيلإ زهجو فرص مث . نيمرحلا
 َنَعْذَأ امف ءاسؤرلا نايعأ نم هريغو ُبئانلا هعجارو مّمصو عنتماف ةيرضملا ٍرايدلا

 يو هاخأ نييعف حلصي نم انل نّيعف هل ليق نأ ىلإ ىرخأ دعب ٌةرم كلذل هبطخ رّركتو
 هنأ يهو ٌةبيجع ٌةياكح هنع ّيوُرو ٠ ٌقشمد ةيحلاص نم ةيطسابلا هاقناخلا ةخّيشم

 نوكس هل أيهتي ال هنأ هسفن يف لاقو هْئبجعأف ٌةسردم اهّلعجي نأ لبق اهفقاو ىلع لخد
 ُضعبو الإ اهباب ىلإ ْلِصي مل هيلع مالسلا دعب هنع لصفنا املف ةنجلا يف الإ اهلثم
 ةسردم اهلعجيس هنأب هجورخ بقع ثّدحت هنأ هربخأو هّعبت دق اهبحاص ٍةعامج

 يف [4] ةرّشابملا ٌدومحم وهو . اهيف هرّرقو كلذك اهلعج مث اهتخيشم يف هزّرقيو
 .اهوحنو اعافش يف اريل لاسر ىلإ ئضايالو لا ىلع مسي الون ام جج

 هلو ٌرسح ٌدصتخم وهو ( يرهوجلل حاحّضلا ٌرّصِتْخُم ) اهنم ٌتافلوم هلو
 راذهلا فصو يف نتاهلا ُثيغلا ) هامس 000 ٌلئاسرو بط ُناويد
 ىنعم اهنم الك َعّدوأ ًاعوطقم نيسمخو وثم وحن ٍةقئاف عيطاقمب هيف ىتأ ( نتافلا
 فلا يف الا مؤرخ عمرا تخير

 اج سلو ةسوسلا يف علل ماحس تم طلاس اع اخ عا
 . ديجلا ٌمظنلا هلف ٌُبدألا اميس ٍنونُف ةدع يف َرّهم هنإ ٌيزيرْفملا لاقو . همجعُم
 برأ ٌملبت انيلإ ةعجْمسُملا كِتالّسارم نإ هل لاق ٍطسابلا دبع ّينبزلا نأ ىكحي ناكو
 عومجمب سس رفا نم درف و كّبظ امف سانلا دارفأ نم درف ىلإ هبتك ام ٌرادقم اذه ناك اذإو تءادلجم
 . هبتك ام

 0 نذؤملا ل نبا



 1. يرمعيلا دمحم نب دمحأ نب نسح نب ميهاربإ

 نم هرصع يف نكي مل هن أ ىلع همجرت نم عيمج نم قافتالا عقو هنأ لصاحلاو
41٠ ةنس لوألا عيبر شع عبار سيمخلا موي تام . رثنلاو مظنلا يف هينادي

 نيعبس 

 ةيصوب نويساق حفس ْنم ةضورلاب نفُدو ٌيرّفَطُملا عماجلاب هيلع يَّلُصو ةكينامثو

 : هرعش نمو . هنم

 مهدنع ام َسانلا لأست الو ٌةَدنعام كر هللا لس

 مهدبع نكت ال هّدبع نكو ىنِغلا هاوس نم يغتبت الو

 : هلو

 اهنم يتلْفُث ىلإ ًاحاترُم ُتحبصأو اهلهأ ٍةبحُصو ايندلا نم تميس

 اهنع ٌبغار يتبحّص يف ْتَبْعَر نإو يننإو اهيلع ئسآام هللاوو

 : هلو

 علق اذو لو اذَو اصو ٌقيدصلا ىنغتسا اذإ

 يعفن ىلع صرحي ملو يب ًالافتحا دبي ملو
 [أ1؟ ]عنقلاو ربصلا هاجب 20[ ىنغتسأ ] هنع ىأنأف

 يعمس ىلع ايندلا يف ّرمام هنأ ُبَمحأو

 ””يرصغتيلا دمحم نب دمحأ نب نسح نب ٌميهاربإ
 ( رهدلا ٌكسانو رصعلا ٌدهاز )

 خيش ىلع ٌريزعلا باتكلا التو ءيفلأو ٍةئمو ٌنيتسو عبرأ ١١54 ةنس دلو

 م عسا يش ىلع تالآلا يف ذخأو يدارجبلا حلاص ميظعلا نآرقلا

 ىلع ضئارفلاو ةقفلا ذخأو . لكوتملا ٍنب يلع نب ٍنيسح نب ٌيلع نب نسحلا نبا

 نب ٍنيسحلا ةمالعلا ديسلا ىلع ةنثلا ملع يف ذخأو يدْعّصلا نسح نب يلع ديسلا

 ٠ ينغتسأو [ ب ] يف )0(

قر ه0 يناعتصلا ينمبلا يتصل ةرابد ري
 : ةاهرص ةينمب بكا كو ١ ي



 , ّيناروكلا نيدلا باهش نب نسح نب ميهأربإ 1:
 راصو دعّرلاب ىلحتو ةدابعلا ىلع فكعو هب ٌلمعف هملعب عفتناو يسْبكلا هللا دبع
 ٌلاغتشالاو ٌعّضاوتلاو ٍتمّتسلا ُنسُحو رولا هيلإ ىهتناو ٠ هدهازو رصعلا ٌدباع
 هيلإ ٌراشملا راصف هلئامشل حدملاو هيلع ءانثلا ىلع ُسانلا قفت قفتاو « سفنلا ةّضاخب
 ٌةنسح نآلا وهو . كلذل هودّصقو هِتاوُعد حلاصب ُسانلا عفتناو « بابلا اذه يف
 راثكتسالاو يك هللا لوسرب ءادتقالاو عرشلا ىلع ةظفاحملا عم نميلا ٌةنيزو نمزلا
 هداز اهيلع اذه هٌديفح يتلا فصلا هذه ىلع ٌدمحأ هّدج ناكو ٍداروألاو لفاونلا نم
 1١777 ةنس ٍلاّوش : رهش نم تلح نيرشعل هللا همحر تامو . هب عفنو ءالوأ امم لا
 . بفلأو نيتثمو “ [١ ةنس ] نيرشعو ثالث

 20 غن يناروكلا [6] نيدلا باهش نب نسح ْنب ميهاربإ 7

 ( يدزكلا ينارهّشلا يروزرهشلا )

 سمخ ١6 ٠ ةنس ")[ لاوش رهش ] يف دلو ٌدهتجملا ُريبكلا ٌمامإلا ٌييعفاشلا
 هدالب يف طخأف . ةرهاط ةفع يف أشنو دْرُكلا لابج نم َنارِهَش دالبب يفلأو نيرشعو
 هل تضرع اذإ هّبأد ناكو كلذ ٌريغو ًةسدنهلاو ةئيهلاو ّباسحلاو ّقطنملاو ةيبرعلا
 لوصألاو ٍنايبلاو يناعملا يف أرق مث . ٍناقتإلا ًةياغ ّنفلا كلذ َنَق ّنقتأ نف يف ٌةلأسم
 ّرصمو ماشلاك هدالب ريغ يف ةعامج نع ثيدحلا ٌعِمس مث . ريسفتلاو هقفلاو

 . مهنم ٍلحاو لكل مجرتو “”ممألا يف هّحياشم رّكذ دقو . نيمّرَحلاو زاجحلاو

 فّلخلا ٌفاحتإ ) اهنم . نينامث ىلع فّيُت اهنإ ليق ىتح ٌةريثك ٌتافنصم هلو

 )١( ب ]] نم ةدايز [.

 ليلخ دمحم لضفلا يبأل . رشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلسو ( 75/1 مالعألا قفز
 سرهفو ء(5١١ مقر 1١1/١ - ٠١ ) نيفلؤملا مجسعمو ء(15- ه ١/ ) يدارملا يلع نبا
 نب يحلا دبع فيلأت . تالسلسملاو تايخيشملاو مجاعملا مجعمو تابثألاو سراهفلا
 . ("9 18/0 ) نيفراعلا ةيدهو 2( 1744 مقر 144/1١-145 يناتكلا ريبكلا دبع

 . [ ب ] نم ةدايز فرق

 . ه178 دنهلا يف عبط « ممهلا دوقل ممألا  باتك وه قه



 ع يناعنصلا مث يفلعلا مساق نب دمحأ نب دلاخخ نب ميهاربإ

 ( هللا ركذب رهجلا لضفب ِهاَّوألا بينُملا فاحتإ )و ( فّلسلا بهذم قيقحتب

 ُمماول ) و ( تاينلاب ٌلامعألا امنإ ثيدح حرش يف تاياوّرلاو ركِفلا ٌلامعإ )و

 ( داهجلا يف ةدراولا ثيداحألا ىلإ داشرإلا ُكلسم )و ( لاوّعلا نيعبرألا يف لالا

 يف عرب ٠ كلذ ٌريغو ( ليبسلا ُدضقو ) ( هللا الإ هلإ ال بارعإ يف هابنألا ُةابنإ ) و

 ةقّرشملا ةكم كلذ دعب َنَكسو ةيكرُتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللاب أرقأو ٍنونفلا عيمج

 رشع نما يف ( تام ) ىتح ف لك يف هنع اوذخأو هيلإ اولحرو نانلا هب عطناو

 برغملا دعب نفُدو . بفلأو ٍةئمو ٍةدحاو ١١١١ ةنس ىلوألا ئدامُج َرهش

 هنم ةزاجإلاب هنع هيبأ نع ٍنيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي نع يورأ انأو دَقرَعلا

 نع هيبأ نع ٍنيدلا ٍءالع نب دمحم نب فسوي نع يورأو « نيدلا ءالع نب دمحمل

 . هنم نيدلا ءالع نم عامسلاب هنع هدج

 '"'يناعنصلا مث يفلغلا مساق نب دمحأ نب دلاخ ْنب ميهاربإ

 وأ بفلأو ةئمو تس ٠ *7 ةنس ليقو ًابيرقت ٌرشع يداحلا ٍنرقلا سأر ىلع دلو

 مولع ةْيقب بلط مث هققحو عورفلا ّملع بلطف ءاعنصب أشنو . اهدعب يتلا يف

 لع ًةيلط هدّصقو هتيص دقو ءاعنصب رهتشاو ًةيوق ٌةكراشم اهيف كراشف ٍداهتجالا

 دصقُي ناكو . ًانايعأ اوراصو اودافتساو كلذ يف اوسفانتو هنع اوذخأف عورفلا

 رباكأ راظنأ هراظنأ حيحصو هتاداهتجاب ٌضراعُيو ةّصاخلاو ةماعلا نم ىواتفلاب

 رّدصي امب سانللو « هريغو ريمألا َليعامسإ نب دمحم ةملعلا ديسلاك هرصع ءاملع

 ًةمالعلا اهعمج دّلجم يف ةعومجم يهو . ٌةميظع ٌةبغرو ٌلاغتشا ىواتفلا نم هنع

 لّمكَت ملو راهزألا ىلع ةيشاح عمج يف عّرشو . هّركذ يتآلا ركاش ٍنسح نب ٌدماح

 ٍنرقلا طسو يف هّثوم ناكو جَورتي ملو تامو . ّلثملا هدهُزب بّرضُي نمم وهو

 ةئمو َنيسمخو تس ١١21 ةنس َنابعش َرشع َنماث يف مهُضعب هَحّوأو . ّرشع يناثلا

 )١( مالعألا )١/78(. نيفلؤملا مجعمو )١/147 74ص ةينمي بكاوكو ( 157 مقر .
 فرعلا رشنو ) 15  215١/١نغألا ضورلاو ( 7 مقر )١١/١ مقر ١٠١( »2رداصمو

 7075و 5؟8ص يبرعلا ركفلا .



 خيش ناطلسلا نب نيدلا مراص ريمألا خيش نب ميهاربإ 1:5

 ٌةمالعلا ٌديسلاو ع ٌيماشلا ئيحي نب مشاه ةمالعلا ٌديسلا هخياشم نمو . بفلأو
 نب نسحلا ٍنب ٍدمحم نب ٍديز نب دمحم ٌةمالعلا ٌديسلاو ٠ ريمألا ٌليعامسإ نب دمحم

 اهب رق ةقتساو ءاعنص ىلإ كلذ دعب لحتراو رامذ ىلإ رجاه مث « َعادَرب هّدلومو مساقلا

 , 227تأم ىتح

 خيش ٍناطلسلا نب نيدلا مراص ٍريمألا خيش نب ميهاربإ -4
 ٍنماثلا ٍنرقلا لئاوأ يف ةيماشلا دالبلاب دلو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا

 ةيرصانلا بيطخ نبا هركذ هيبأ ةنطلس لبق تتام زورْوَت اهّمسا دلو ّمَأ هّمأو أ ابيرقت

 مايأ يف هعم اهميق مث َبَّلَح بئان ناك نيح ٌريغص وهو هيبأ عم ناك : لاقف

 دالبلا حتفل ةئمنامثو نيرشعو نيتنثا م17 ةنس يف هوبأ هدّوج امل مث . هتنطلس

 ماقأو اهريغ حتفو حتفف امهريغو َقَمْفَجو رطْطك نيمّدقملا نم ٌةدُع هعمو ةينامزقلا

 اهتعلقب لزنو [ [١1 ب” ] بجر ءانثأ يف بلح ىلإ داع مث . رهشأ َة ةثالث كلانه

 ةيرضملا رايدلا ىلإ عوجرلاب هل مسر نأ ىلإ َنابعش نم ةريخألا رشعلا ىلإ اهب ماقأو
 َنميتو ٌناضمر ٌرشع عباس يف هتاقالمل هوبأ زربو ٌنابعش رخاوأ يف ركاسعلاب ٌمجرف
 م0 ةنس ةرخآلا ىدامجج َفصتنم ةعمجلا موي يف تام نأ ثبلي ملف . هتعلطب

 ةيكولمو ٌةمّْشِح هددع ًاعاجش ًانسح ًاباش ناكو ًامومسم ةئمئامثو نيرشعو ثالث
 هّيِقل اًملو « سانلا ٍلاومأ نع ِةْفِعلاو لدعلاو ريخلا ىلإ الئام ًانكاس القاع ًاميرك
 َبتاك يزرابلا ّنب ٌرصانلا نياع نأ درجمبو ٌبكار وهو مهيلع ملس ٌءارمألا

 : هلوقب همجرت ٌةينآلا ٌيحيِقَرلا نيسح نب ُدمحأ هّتوم خرأو هانر دقو تلق قحإ

 ٌدراوملاو ٌرداصملا ترّدُكو اردق لجو باصملا ّمظع دقل

 ذصاقملا لك يف ٍملعلا مامإ ىّجرملا ٍرْبَحلا مراصلا تومب
 ٌدماحملاو كّدعب ساندألا نع ىفصملا عّرولاو دهزلل نمف

 ٌدهاز لكو ٌناسحلا ٌروحلا اهب هتحفاصو ٌنانجلا تليزت
 ٌدلاخ ٌميهاربإ َنِييلعب ئطعُي ٌخيراتلا ىكح ام ىّنهف

 . ١١65 ةنس ( ةقباسلا ةعبطلا رشان ةرابز خرؤملا موحرملل ةيشاح )

 , ( 54-51 ١/ ) عماللا ءوضلا قف



 1 خيش ناطلسلا نب نيدلا مراص ريمألا خيش نب ميهاربإ

 ىلإ هتمدخ يف ٌعيمجلا داع مث .هيبأ دنع هنكمتب همّلعل اقناعتو هسرف نع لزن 2'”[هلا]

 لزن مث ٌميهاربإ ريمألا ةبحص نومداقلا ٌءارمألا لزنف كلانه ٌناطلسلا ”*[ اوُقَلَف ] هلزنم

 ىكبو هب 7[ هحرفل ] ىكبف هيبأ باكر لّبق ىتح ىشمو ماق مث َّضرألا لّبقو وه

 اهب اتابو يسوقايزِس هاقناخ ىلإ امهبكومب اراس مث . ةميظع ةعاس تناكو هئاكبل نمانلا

 داطصاو ةكربلاب ريطلا ىمرف « ليللا نم ُناطلسلا بكرو َرشع ٌمسات سيمخلا ًةليل

 فيرشتب وهو هدلول ةنيزلاب ٌنسانلا لفتحا دقو . رضنلا باب نم ةرهاقلا ٌناطلسلا لخئدو

 ًاموي ناكو لالغألا يف نيتئملا وحن مهو مهب ءاج نيذلا ىرشسألا هفلخو لئاه

 كلذ نوضغ يف هيبأ ىلإ ٌرسلا ُبتاك دف هلاح ىلع رمتساو هراد ىلإ لزنو . ًادوهشم

 هاياظح ٌضعب 7[ بحي ] هنوكل هّثوم ىنمتي هنأو لتقلاب هابأ دعوتي راص هنأ هربخُي نم

 هلتق ىلع مّمص هنأو « تامالعو تارامأب كلذ ىلع َنهْرِبو ٌةيِفُح الإ اهنم نكمتي الو

 ٍدادبتسالا ةبحم نم هسفن يف ام عم ؛ ضرملا نم ًالجاع ْتْمي مل نإ هريغ وأ مّيلاب

 ايس نوكي ام ةيِطعُي نأ هّصاوخ ضعبل ٌُناطلسلا نذآ ذئنيحف ٌديعاومب ءارمألا دعي هنأو

 املف (*”[ ٌديدحلا هيف ] أفطُي يذلا ءاملا نم هاقس نم هيلإ اوُسدف . عارسإ ريغ نم هلتقل

 هنم طرق ام ىلع ُناطلسلا مدنو هدم ٌءابطألا هجلاعف هفوج يف صْقملاب ٌسحأ هبرش

 لضعب هيلإ ثعجارت نأ ىلإ ٍرهش ففصن هومزالف هجالع يف داهتجالاب ءابطألا رمأو

 ملع 27[ ريغ نم ] ًايناث هاقس نم هيلع اوّسدف ىفاعتي نأ داكو ةّقحَم يف بِكرو ٍةحّصلا

 يف تام مث هتدايعل هوبأ لزنو . ىلوألا ىدامُج ٌرشع نماخ ىلإ ٌدمتساو َنسكتناف هيبأ

 عاشو هدقف ىلع ًةفاك ثمانلا َفِسأو دّلجت هنأ الإ هيلع هيبأ ٌعّرج دتشاو مّدقتملا خيراتلا

 . كلذب حيرصتلا نوعيطتسي ال مهنأ الإ هّمس هابأ نأ مهنيب

 )١( رورسلا[ ب ] يف .

 اويقلف [ ب ] يف (؟) .

 )( هتحرفل [ ب ] يف .

  2[أ] نم ةدايز .

 . هيف ٌديدحلا [ ب ] يف 2(

 . ريغب[ ب ] يف )١(



 يناعتصلا مث يدنهلا حلاص نب ميهاربإ خيشلا 5

 لتق نَم بأدك ًامايأو ٍرهشأ ةتس ىوس هدعب هوبأ شعي ملو : ؟9ٌيواخسلا لاق
 . رجح ربا لاق اذكو ٌةأرقتَسُم ٌةقيرطو ٌةَرقتسم ٌةداع كلتف كلملا ىلع هنبا وأ هابأ
 فارسإلا ىلإ هنوبسنيو هبياعُم رُكذ يف نوغلابي لعفلا كلذ هل اونتسح نيذلا راصو
 مّرَحل ضّوعتلاو ٍرمخلاو ىنزلاو طاوللا نم قسفلاب ةرهاجملاو ريذبتلاو هسفن ىلع
 ٌبطخو . ٌموصخلا 7[ ٌممتجي ] هللا دنعو هرثكأ نع ٌءارَّب ناك امم كلذ ريغو هيبأ
 للك هلوق اهيف كّبس ٌةنسح ٌةبطُخ ةعمجلا ٌموي وهو هتوم موي ةيرصانلا بيطخ نبا
 ةيهاربإ اي كيلع انإو « ٌبرلا ًطخسُي ام لوقن الو « ٌبلقلا نّرحيو ُنيعلا عمدت )
 هدلاو ةلود يف ٌلَلخلا َّمقو هّتوم دعبو . رّضح نمو َناطلسلا ىكبأف 247( نونوزحمل
 نبا هدعب لمكتسي ملو ٍدحاو دعب ًادحاو هدلو كاله يف نوعاسلا تامو ٍناطلسلا
 . ٍرهشأ ةعبرأ ّيزرابلا

 [ 7 ] يدنهلا جلاص نب ميهاربإ خيشلا -
 «روهشملا ٌرعاشلا ْيناعنصلا مث

 مايأ يف هيأ محض دلجم يف ٍرعش ُناويد هلو ٍعفادُم ريغ هرصع لهأ ٌرعشأ ناك
 َدّيجلا نكلو ةلفاسلاو ةطّسوتملاو ايلّعلا ةقبطلا يف وه ام هيف ٌتدجوف ٍةميدق
 : هلوق هِتاعّطَقُم قئاف نمو . بّيطلا يبأب هتسامحو هحدم يف هّبشتي ناكو . ٌبلغأ

 )١( عماللا ءوضلا يف ) ١/04 ( .

 . ( 04/١ عماللا ءوضلا يف امك (5)
 . عمتجت [ ب ] يف م

 نم (؟796) مقر هحيحص يف ملسمو ( 107) مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخخأ (4)
 , ٌنزحي بلقلاو « عمدت َنيعلا نإ : 86 لاق هنع هللا يضر كلام نب سنآ ثيدح
 . « نونوزحمل ميهاربإ اي كقارفب اّنإو « اَنّبر يضرُي ام الإ لوقن الو

 71 /1) نيفلؤملا مجعمو . ( 5 مقر 5٠  ؟١/4) فرعلا رشنو . ( 47/١ مالعألا كف
 . ( 1 مقر 17/١ ) نغألا ضورلاو ( 70 - 54/0 ) نيفراعلا ةيدهو ( 514 مقر



 ع يناعنصلا مث يدنهلا حلاص نب ميهاربإ خبشلا

 ٌبولقلا هتقرل ثنال دقو هيف ٌتاقلاو هّرفث ُهِتَأ

 بوذت ٌةدْوُهُرامهنيبو 2 َقيِقَع ىلع َنئبن دق 20[ لآل ]

 : ءام يف حبسي حيِلَم يف هتاعطقم نمو

 ءاقرز ءاملل ٍةَبَل يف ًاحباس هّيياع ضيبأو

 ءاملا يف سمشلا لايخ اذ مأ ةجل يف ٌردبلا اذه ٌتلقف

 لآ ضعب دي ىلع ملسأف ًءاعنص ىلإ نيلصاولا ناينابلا ةلمج نم هّدلاو ناكو

 ٌرثكأو  بّتْولا يلاعب ًاملوُم بدألاب ًافوغشم اذه هّدلو أشنو همالسإ َنُسحو مامإلا

 ّمامإلا حّدمو دمحم نب مساقلا نب نسحلا نب دمحأ ٌيدهَملا مامإلا يف هجحئادم

 و . ٍنسحلا َنب دمحمو لكوتملا ّنب يلع هنباو مساقلا ّنب ٌَليعامسإ ّلكوتملا

 ناك دقو ٍةمجرتلا ٌبحاص هيلإ دقو بهاوملا بحاص يدْهَملا ىلإ ٌةفالخلا تراص

 هردص نِم َفحصُْملا جرخأو اذهب هل لاقف َتْنِج 323 ج عيفش يأب هل لاقف ٌءيش هنع هغلب

 مالو موبلا كلذ نم هنع بيذتف مويلا دعب كارأ ال نكلو َيفشلا اذه انيق دق لاقف

 هدوغ بقع تامو « جحو ٠ هنول ٌرفصا 5 ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناكو ٠ ٠ دهرتلاو ةدابعلا

 . "'اهلبق يتلا يف وأ بفلأو ٍةئِم 1٠٠١ ةنس يف

 . ةىلآل[أ] يف 0
 ُبيدألا ةيقفلا هتافو َّحّرأ دقو ١ ٠ ةنس يف يدنهلا ميهاربإ خيشلا ًةافو نأ ًاقيقحتو تلق (؟)

 : هلوقب ٌرمحألا حلاص نب حالص
1 

 ٠ لئامم نيفراعلا يف هلام نمب دي نع ةغالبلا ٌبابرأ رع الأ

 ٌلساغ بنذلل وهو ٌجح دعب ىضق يذلا ملاعلا مراصلا ضيرقلا خيشب
 لئاس وهام لان دق ٍةمتاخب هكر لا نسم ٌبِيفوت كلذو

 لزانملا هيلع كبت نأ َرْرَغالو انثلاو تاغالبلا ٌتاعارَي هّنكب

 ( لئاوألا هعطتست مل امب ٍتآل ) هنإو نيرخآلا يف أشن ٌعيلب

 لئاو َنابْحَسب ًامُْدَق ثرختقا امك هّلهأو ّيناميلا رَّطُقلا رختفا هب

 لحار ٍرادلا يذب ٍناسنإ لك لقد هلجنو هيف نييدلا ٌيفص زمن

 ( لكاز ةلاحمال ميعن ٌُلكو ) هدابع نيب ٌسسمحرلا ىضق اذهب

 - لئاوألا هّلنت مل ًاماقم لانو  اضرلاو وفعلاب ميهاربإ زاف دقل



 رداقلا دبع نب دمحأ نب رداقلا دبع نب ميهاربإ ديسلا

 نب رداقلا دبع نب دمحأ نب رداقلا دبع نب ميهاربإ ديسلا ٠
 مامإلا [ أ ] نب نيدلا سمش ِنب ىلع نب برلا دبع نب رصانلا

 (0مامإلا انخيش نبا ةمالعلا نيدلا فرش

 عست ١١14 ةنس ٌناضمر ٌرشع ّنماث ةليل يف دلو .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا
 : تي قطنّملاو فرّصلاو وحنلا يف هللا همحر هدلاو انخيشب ختو يفلأو ةئمو نيتسو
 عيمج يف َعّربو ٍريسفتلاو ثيدحلاو ةغللاو ضورّعلاو لوصألاو نايبلاو يناعملاو

 عم لحترا نيديجملا نيديفُملا رصعلا ٍءاملع نايعأ نم نآلا راصو بفراعملا هذه
 « هدلاو ىلع ةءارقلا ىلع ًاَبكُم لاز امو ( َءاعنص ) ةئيدم ىلإ ( َنابَكوُك ) نم هدلاو
 2 عضاوت عم ٌةديفم ٌلئاسمو "”لئاسر هلو . ةددعتم ٍنونف يف هيلع اوؤرقو هلزنم ىلإ ٌبلطلا هّدّصق ينآلا هخيرات يف هدلاو توم دعبو . هنم هّتعمس ام ضعب يف ينقفارو

 « ةرضاحُم نسحو « نيد ةبالصو «سفن ةماهشو يفافعو زركو قالخأ نسحو م

 ِنالَّيَسو ءرشنلاو مظنلا ىلع ٍةردقو ٍةحاجررو ةحاصفو ٍةضراع ٍةوقو

(00 

 فق

 (لزان دلخلا يف ّميهاربإ) ٌخيراتو امركم راص سودرفلا ةنج يفو

 ةنس) 1١١١١(
 . ها نيمآ نيئمؤملاو انايإو هللا همحر ءاعنص لامعأ نم ةضوّرلاب هربقو
 . ( ةقباسلا ةعبطلا رشان ةرابز خرؤملا موحرملل ةيشاح )
 )١//1- نيفلؤملا مجعمو . ( همقر )١١/١ - ١9 رطولا لينو 2( 144/١ ) مالعألا
 1845/4 ملعلا رجهو . ( 14 مقر )١/ ١7 - 1١5 نغألا ضورلاو . ( 587 مقر 4
 . ( 0ال مقر لذذف

 محلا ةحص نع بوجحملا نشك )و ( ناتخيلا مكُح نايب يف نمحّرلا حتف ) هتافلؤم نمف
 مكح يف لافملا ةنابإ) و ( مميتملا مولت مكح يف ميلا ٌلوقلا )و ( بوصغم لامب
 قوذلا ٌةوالح )و ( هللا ءاش نإب ٍقّلعملا قالطلا مكح يف هابنألا ٌهاينإ )و ( لاملاب بيدأتلا
 ديغو ( لاجر بحاص تاباوجب لاعتُملا ٌحتق ) و ( قوطلا نع وّرمع ٌبش ىلع مالكلا يف
 رشع يناثلا نرقلاب نيذلا نميلا ءالضُب ربتعلا تاحفن يف ةروكذملا تافلؤملا نم كاذ
 . ها رشع َتلاثلا نرّقلا ٍلاجر مجارت نم رطولا لين يفو
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 14 يناعنصلا مث يثوحلا ليعامسإ نب هللا دبع نب ميهاربإ ديسلا

 نيعبرألا نيب ام ةايحلا ديق يف نآلا وهو . همولعب عقنو هدوجوب هللا لج ٠ ِنْه

 نايعأ نم اوراصف هّتقيرط اومزلو هب اوجّرخت ُءالَضُق مالت ٌةذمالت هلو . .نيسمخلاو

 رومأ نم ءيش يف دّلقي الو بهذمب دّيقتي ال هللا هافاع هل ٌُمَجرَتُملاو . ءاملعلا

 ٌةفرعم هلو . كلذل ٌّلهأ وهو هيأر ٌدهتجيو ٍةنسلاو باتكلا صوصنب لمعي لب « هنيد

 لضافب هفّرع ام اهنمو ٠ هدلاو نع دافتسا ام اهنم ٠ هّرْكذ انمدق ام ريغ ىرخأ مولعب

 ٌناضمر رهش ٌرش ّرشع ثلاث هلعل ءاعبرألا موي يف هللا همحر يفوتو . ه هركف ميوقو هنهذ

 . [ 81 وبفلأو نيتئمو نيرشعو ثالث ١777 ةنس

 ١ يناعنصلا مث يثوحلا ليعامسإ نب هللا دبع ْنِب ْميهاربإ ُديسلا 27

 انخيش ىلع أرقو . يفلأو ٍقثمو نينامثو عبس ١١417 ةئس ٍلاوش ٍرهش َنماث دلو

 رطلا دبع نب يلع ةمالعلا ديسلا ىلعو « ٌينالؤَخلا يحي نب مساقلا ةمالعلا

 نع ذخأ هّلعلو . ٌدمحأ نب ٍرداقلا دبع نب َميهاربإ ةمالعلا ديسلا ىلعو « ٍلالجلا

 ٍةمجرتلا ٌبحاص دافتساو . هّيدُم رخآ يف دمحأ نب ٍرداقلا ٍدبع ديسلا مامإلا انخيش

 ٌلوصألاو ٌنايبلاو يناعملاو ٌقطنملاو ٌفرصلاو وحنلا اهنم « مولع ةّدع يف

 ملع نم ٍنونف ةعلاطم ىلإ هسفن تقاتو مولعلا هذه يف ٌعَربو . ٌريسفتلاو ٌثيدحلاو
 ٌمزالم نآلا وهو . هرّوصت نسُحو همهف ةدْوَجل ًاديج ًاكاردإ اهيف كردأف ٍلوقعملا

 تاقوألا بلاغ يف هقرافي الو « هلبق روكذملا ٍرداقلا دبع نب ميهاربإ ٍةمالعلا ديسلل
 ٍرئاو مهسب نييراضلا نمو « ٍنمزلا نساحم نم وهف ةلمجلابو . ديفُيو هنم ديفتسيف

 لهل نم تنم ٌرشع يناثلا ٍنرقلا ءاملع مجارت عمجب لغتشي نآلا وهو . نف لك يف

 و . اهلّوطو مجارتلا كلت بلاغ دّوج دق هتيأرف اهّضعب ّيلإ ثعب دقو . "”نميلا

 مقر 418/١ ) فرعلا رشنو . ( المقر 54 - )١1/١ رطولا ليلو .( )00/1١ مالعألا )١(

 مقر ١4/١ ١9 نغألا ضورلاو (؟817 مقر )59/١ نيفلؤملا مجعمو . ( 5

 ( 100 مقر 015/١ )ملعلا رجهو . (5

 ريثكلا مجارت ىلع لمتشا يذلا « . . . ربنعلا تاحفن » باتك ىلإ هللا همحر فلؤملا ريشي (؟)

 -لبق ٌةينملا هتمرتخاو ١1٠١ ةنس ىلإ ١١١١ ةنس نم اوتام وأ اودلو نيذلا نميلا ءالبن نم
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 موي يف هللا همحر تام مث . ٌليلدلا هيضتقي امب ملعلاو هيأر داهتجا يف هخياشمك
 . بفلأو نيتئمو نيرشعو ثالث ١777 ةنس ٍلاوش رهش َّنماث ٍدحألا

 ”طابّرلا نب نسح نب رمع ْنِب ميهاربإ

 ةرهاقلا ليزن « ٌيعاقبلا ركب يبأ نب ٌيلع نبا « ٌةفيفخ ٌةدحوم اهدعب ءارلا مضب
 ةيرقب ةئمنامثو عست 864 ةنس ًابيرقت دلو . نيدلا اهرب ذيبكلا ٌمامإلا « ّقشمد مث

 مث سيقملا َتيِب لخدو اهقراف مث ّقشمد ىلإ لّوحت مث اهب أشنو ( عاقبلا ) لمع نم
 تاءارقلا يف ٌيرزجلا نبا ىلعو « وحنلاو هقفلا يف َرَداهَب نب جاتلا ىلع أرق ةرهاقلا

 ٌيليبارعلا جاتلاو ٌينْصضِحلا يقتلا نع ذخخأو . ةرقبلا ةروس ءانئأ ىلإ ةرشعلل ًاعمج

 نبا ظفاحلاو يناياقلاو ٌيدنشقلقلا ءالعلاو ّيكبّشسلا ففرشلاو « فرش نيالا

 لاق امك ال . نارقألا قافو مولعلا عيمج يف ٌعَربو َيبرْغَملا لضفلا يبأ
 هنأو ءالّضُفلا يف هُجاردإ هرمأ ىراصق لب ِءاملعلا هبت را غلب ام هنإ ياا

 فالخب ٌةدهاش هُقيناصت لب تلق - هلق امب ٌةدهاش هفيناصتو لاق انف َنقنأ همِلَع ام
 مالك نم اذه نكلو يفراعملا عيمج يف نيرّحبتُملا نيِنقْتُملا ةمئألا نم هنأو هلاق ام

 نم مهنيب يرجي امل فاصنإلا فلاخي امب ") ضعب ] مهضعب يف ِنارقألا
 . ايندلا ىلع ًةراتو « ملعلا ىلع ًةرات تاسفانملا

 ىرجو هنع ًافرحنم ٌيواخسلاو « يواخّتلا نع ًافرحنم هل ٌمجرتملا ناك دقو

 ىلع امهدحأ ٍلوبق مدع بجوي.ام ٍةفلاخملاو ٍةلسارملاو ةضقانملا نم امهنيب

 طرش ىلع ةبترم ريغ ءازجأ ةثالث يف اهلعجو فصنلا رادقم هدلاو عمج دقو ... هلامكإ

 . ( 7١/١ ) رطولا لين : رظنا . هباب يف باتك سفنأو عمجأ اذه عم وهو . . فلؤملا

 - 1١١١/1 ) عماللا ءوضلاو . ( 4 مقر 750 14 ) نايقعلا مظنو .( )91/١ مالعألا )00(

 نم رابخأ يف بهذلا تارذشو ( 754 مقر 50 48/١ ) نيفلؤملا مجعمو 21

 - 59/9 ) يلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع حالفلا يبأ : بيدألا هيقفلا خرؤملل . بهذ

 .(؟44 مقر ١57-519/5؟) سراهفلا سرهفو 1١

 , ( ٠١57/١ ) عماللا ءوضلا يف هلاق (؟)

 . ًاضعب [ب] يف (5)
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 ةبسانملا يف هلعج يذلا ريسفتلا يف هل مّجرتملا باتك يف َّرظنلا نعمأ نمو « رخآلا

 نيب نيعماجلا « ءاكذلا يف نيطرفُملا ملعلا ةيعوأ نم هنأ ملع روُثسلاو يآلا نيب

 ىلإ عجراف ٍزيزعلا باتكلا يف يش يلع لكشي ام ًاريثكو ٍلوقنملاو ٍلوقعملا ْيَملع
 دجأق باتكلا اذه ىلإ ٌمجرأو يفشن ام دجأ الف اهتارصتخُمو ٍريسافتلا تالّوطم

 اوركنأو باتكلا اذه بفينصت ببسب هرصع ٌءاملع هنم لان دقو . بلاغلا يف ديفي ام

 هل ٌتيأرو . َءاسؤرلا هب اوّرغأو هيلع اولّسرتو ليجنإلاو ةاروتلا نم لقنلا هيلع

 . يفشي ام اهيفو نيباتكلا نم لقنلا زاوج ىلع َةلدألا لّقتيو مهنع اهب بيجُي ةلاسر

 ركدت املؤ فيناصتلا فنصو « نونف يف ٌةبلطلا هنع ذخأو عمجناو ًبارو ٌجح دقو
 . قشمد ىلإ هّجوتو هقارطأ جل [ با“ ] هاذأ يف اوغلابو ُسانلا هل

 دح ىلإ هركي ام لكب هل ضّدعتلا يف [ 4 ] ملعلا لهأ نم ةعامج ّعَّلِب ناك دقو

 ةبراغملا ضعب نإ : لاق هنأ ٌيكلاملا يضاقلا دنع ىوعد هيلع اوبر ىتح « ٍريفكتلا

 امل ًاعفد اهوحن وأ يأ هلوقب هريسفت نيبو مثلا مالك نيب هريسفت يف لفي ْنأ هلأس

 يح « ةلاقملا هله هيد راو هرفكب مكحلا ٌيكلاملا مار ناك دقو . مّموتُي هلعل

 دقو . همالسإب مكحو هرّذعف رهْزُم نب ٌينيّزلا يضاقلا ىلع هل م مّجرتملا ئمارت

 امي ءامدلا كفس ىلع َنوؤّرجَتي ء ةيكلاملا نم ةاضٌقب ٍرايدلا كلت ّلهأ هللا ٍنحتما

 أرجو ةلالضو ًةلاهج ملعلا لهأ نم ٍةعامج ةامد اوقارأف « ٍريزعت ىندأ هب هب لحي اال

 ٍةيهقف صوصن درجمب « هنيدب ًابغالتو « هللا لوسر ةعيرشل ةفلاخمو , هللا ىلع

 لزي ملو . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف . ملع نم ٌةراثأ اهيلع سيل ٍةيعورُق تاطابنتساو

 دعبو « ّرضم نم هتلحر لبق مئاظعلا دهانيو دئادشلا دباكي هللا همحر هل ٌمَجرتملا

 ٍتبسلا ةليل يف ليق امك هك َتّدفت نأ دعب ( هللا هافوت ) ىتح ٌّقشمد د ىلإ هتلحر

 ةهج نم ّقشمد جراخ نفدو « ةئمنامثو نينامثو ٍسمخ 86 ةنس بجر ٌرشع ّنماث

 اهلّوطو « ٌصاقتناو ٌبس اهلك ٌةملظم ًةمجرت ٌيواخسلا هل مجرت دقو . َةَكِتاج ٍربق

 نأل ( عماللا ؟'”ءوضلاب ) ىّمسملا هباتك عيمج يف هيلع طُحي لاز ام لب بلاثملاب

.) ١١1١-١ /61( )١( 



 نو

 مٌجرتملا
 طابرلا نب نسح نب رمع نب ميهاربإ

 اميسال « . مهنم ةعامج ضارعأ نم لانو مجارت ه هرصع لهأل بتك هل م

 رباكألا كئلوأ ةمجرت يف هّلوق لقني ٌيواخسلا ناكف « هيلع اوركنأ نيذلا ٌرباكألا
-1 

 : جاهأو ٌحادمأ هيف هرصع ءارعشلو . هصقتنيو هضقانيو

 حدمتو ىجهت فارشألا تلاز امو

 : لاقف هتايح ىف هسفن

 ئئر نمم وهو هتافتصمو هتالسارُمو همجارت يف رثنلا ُدِّيج مظنلا ُريثك وهو

 ٌتّيمل بيرق امع يننإ معن
 اهدنعو كيلع يعنأ يب كنأك

 ىلِق الو كيدل ىقبي ٌدسح الف

 اهنأ ٌُملعتف يفاصوأ رظنتو

 مهثكُر مّدهت دق لاجر يسميو

 هُحامج لذي يب زيزع نم مكف

 هُدوؤي لوهب أجفُي نم ٌبّرايف

 ٌةبيصُم ُةّثهد دق صخش ٌبر ايو

 ىري الف اهادَص ولجي نم بْلطَيف
 ةضاضُع ينم هللا ملاظ مكو

 ٌةَرعَم اهيوذ ٌتماس قطخ مكو

 نش غمجأ ثدك نت ينك إف

 ٍنائَدَحلا ىلع ىقْبَي يذلا اذ نمو

 نانذألا هل تنص ًاربخ ىرت

 ٍناعَم ٌيأب يحدم يف َقِطنيف
 ناكم زعأ يف ٍنادُم نع ثلع

 نالَمَهلا مناد يل مهعَمدمف

 ٍناوّهو اقش وذ هيف عمطيو

 يناعد هيدل ًادوجوم تنك ولو
 ِناَقّفَحلا مئاد ىسمأ ٌبلقلا اهل

 يناسلو يدي اهّنَلَج ٌتنك ولو

 نانج يفيعض مولظم ة ةرسصنل
 ناعطو يدي نم برضب تديعأ

 يناثر ًءافولاف يلئش تيتشتب

 . ىهتنا ٍةباحصلا عابطب ٌعّيطتُم وه لب ٍةنسلاو باتكلا نع ٍجرخُي ال هنأ هسفن فصو
 هلال ل «#. 066 ب 5

 . ةقينم ةبترمو هقيرش هبقلثم هذهو



 و مساقلا مامالا نب دمحم هللاب ديؤملا نب مساقلا نب ميهاربإ ديسلا
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 20عدؤملا ظفاححلا ةمالعلا دمحم نب مساقلا

 ةثالث هلعج « هّلثم هباب يف ْفّلْؤي مل ٌباتك وهو ( ةيديزلا تاقبط ) ٌفّنصم

 مسقلا )و . ةباحصلا نم لآلا ةمئأ نع ئور نميف ( لوألا ٌمسقلا ١ « ماسقأ

 ةئيسمخلا لهأ يف ( ثلاثلا مسقلا )و ةئيسمخ سأر ىلإ مهّدعب نميف ( يناثلا

 ملو هيف تامو . ّرشع يناثلا ٍنرقلا نايعأ نم ٌةعامج رّكذو . همايأ ىلإ مهّدعب نّمو

 . مهنم هعمس امو هّخياشم ٍروكذملا باتكلا يف ركذ دقو . ةمجرت ىلع هل ْفِقأ

 . "'هجْعُملا فورح ىلع اهلعج ةروكذملا ٍثالعلا تاقبطلا نم ٍةقبط ٌلكو

 قل

 قفا

 67 )١/ نيفلؤملا مجعمو . ( 15 مقر 5 )08/١- فرعلا رشنو . ( 51/١ ) مالعألا

 يبرعلا ركفلا رداصمو 1١(. مقر )1١١9/١- ١75١ سراهفلا سرهفو . (59* مقر

 ١8/١ ) نغألا ضورلاو . ١5ص يشبحلا دمحم هللا دبع : فيلأت . نميلا يف يمالسإلا

 . ( 57مقر ١١917- 1٠١59 /؟ ) ملعلا رجهو . ( 74 مقر 15-

 : هظفل ام ربتعلا تاحفنب ( ديؤملا نب مساقلا نب ّميهاربإ يديس ) ةمجرت يفو

 بت يف نذل ولا ءاسأ هيف عمج بضم يدلجم ل ( تاكل ) اجت حاس

 ٍةعَسو هرُكبتو ّنفلا اذه يف هنكمت ىلع لدو ٌدحأ هنع ذشي ملو « ىعوأف ةيديزلا ةمئألا

 ٌعياشمو هرصع لاجر ركذف « هنامز ىلإ مهتاقبط ٌعيمج ىفوتساو . هِعاب ٍةوُقو هعالطا

 نيعباتلا ءامسأ يف ( ةيناثلا )و ةباحصلا ءامسأ يف ( ىلوألا ) : تاقبط ثالث هلعجو هرطُق

 ٍدنسلا لصتم مهتعيش يش َبتكو مهبُتك ىور نم ( ةثلاثلا )و . ةئمسمخلا سأر ىلإ مهيعباتو

 مهتعيشو ةمئألا يف يف ( لوألا ) لوصف ةثالث ىلع ٌةلمتشم ةقبطلا هذهو .هئمز ىلإ .

 ركذو ٍدنسلا لهأو ثيدحلا ءاملع نم مهّتعيشو ٌةمثألا هنع ىوَر نميف ( يناثلا )و

 لوصفلاو تاقبطلا هذه لكو '. بهذملا ٍلمأ بتك دانسإ يف ( ثلاثلا )و مهديئاسأ

 ٍةئمو نيثالثو عبرأ ١١74 ةنس هفيلأت نم غّرفو . مجعُملا فورح ىلع ٌةبترم ٍديناسألاو
 ظفاحلا كلسم بولسألا فيطلو بفيلأتلا ةدوجو ةعانصلا نسُح يف كلسو «هفلأو

 . ائيش هيعانص نسح نم ْداَُي مل هفيئاصت يف ٌيبهذلا

 لاق نأ ىلإ « ٍرهاب عالطاو « قداص ٍمهفو ةديج ةفرعمو « ٍةمات ةيانع نع نابأ دقلو

 مامإلا ةهج نم اهيف ًامكاح (ٌرعت) ةنيدم ىلإ ةمجرتلا بحاص ذفنو : هظفلام

 -ةمجرتلا ٌبحاص لزي ملو لكوتملا نب َدمحأ ىلوملا مايأ يف كلذو لكوتملا نب ٍروصنملا
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 ٍنب دمحأ يدهملا نب د قاحسإ نب دمحم ْنب ميهاربإ ديسلا 14

 )دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا

 لخأو « ءاعنصب أشنو « 20[ نابكوكب ] بفلأو ٍةئمو نيعبرأ ١١4٠ ةنس دلو
 ميهاربإ نب ىلع ٍنِب ميهاربإ نب ب يلع ) ٍةمالعلا ٍديسلا انخيش نعو « هدلاو نع ّملعلا

 مزلا نايعأ نم راص ىتح كلذ يف دو . اهربغ "7: نع ]و ( رماع نب ةمحأ با

 مولعلاب لاغتشاو 2 قالخأ ٌنسحو ٌلئاضفو مراكم هلا. نسحلا ينب نساحمو

 يف ُيعسلاو « نيجاتحملا جئاوح ٌءاضقو « تاعاطلا فئاظوب ٌمايقلاو ٠ تادابعلاو

 هتم ©[ يدنع ] ّيلإ ٌلصت مكو . ءُريغ هب مايقلا ىلع ُردقي ال ام نيملسملا حالص
 هلو . ٌثوكسلا لحي ال هنأ ّيلع ذنغأيو « ةلودلا نأشب قلعتي اميف حت ئاصنو ٌلئاسر

 . ها اهيف يفوت ىتح اهب ًامكاح -
 ِنب ٍنيسحلا نب مساقلا 3 هللا ىلع لكوتملا ٍنِب ٍنيسحلا روصنملا ٍمامإلا ٌةوعدو : ( تلق )

 . يفلأو ٍقمو نيثالثو عست 1178 ةنس ّناضمر رهش يف يدهملا

 نيتنثا ١1١57 ةنس يف ٌيبرغملا ٍدمحم نسح يضاقلا ًةافو اهيف تاقبطلا ُفلؤم ركذ دقو
 ىدحإ 1141 ةنس يف ةرايز حالص نب ةمحأ نب نيسحلا ديلا ةافوو هفلأو نمو نيعبرأو
 مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا نب ففسوي ىلوملا ةافوو فلأو ٍةئمو نيعبرأو
 دعب روكذملا فلؤملا هوجو ىلع لدي اذهو . فلأو ٍقئمو نيعبرأ 1١5٠ ةنس يف نارمُشب

 نب ٍدمحم نب ٌديز ىلوملا هخياشم لجأ نمو « ٌزعتب هُربقو ءونس فلأو ٍةثمو نيعبرألا
 نب ٌدمحأ نب ٌنيسحلا ٌديسلاو ٌشفخألا نيسحلا نب ٌحالص ٌديسلاو ٍمساقلا نب نسحلا
 عماج نم ثلاثلا دلجملا نم ها نيمآ نيتمؤملاو انايإو هللا مهمحر مهريغو ةرابز حالص
 . نوميملا نميلا لاجر مجارتو رابخأل ةعماجلا نوتملا

 . ةقباسلا ةعبطلا رشان ةرابز خرؤملا موحرملل ةيشاح
 ةعوسوملاو . ( 9 مقر 77-78 ١/ ) رطولا لينو .( 574 .مقر 08/١ ) نيفلؤملا مجعم )00(

 مقر ؟5/1-38) نغالا ضورلاو . ( 8*4 /5 ) نيفراعلا ةيدهو . 7/١( ) ةينميلا
 . (97 مقر ١541-1088 /* ) ملعلا رجهو ؛. ("؟

 .[ ب] نم ةدايز (0

 .[ ب ] نم ةدايز (9

 .[ ب ] نم ةدايز (4)



 هه دمحأ يدهملا نب قاحسإ نب دمحم نب ميهاربإ ديسلا

 نم ةلأسم يف ٌثحبلا ضرعي ال هنأ ثيحب « ٌةديدش ةيملعلا تائحابُملا يف ٌةبغر

 مع بيج كلالازس هنب لع فام ريثكو ٠ عجارو َلأسو هنع ّصحفو الإ لئاسملا

 يلاع كاذ ذإ - هب هللا عفن هن أ عم ٠ يلئاسر ٌعومجم كلذ يكحي امك « لئاسرب

 مث . هعضاوت ىلع ليلد ٌمظعأ اذهو نيثالثلا وحن يف انأو نيعبسلا براق دق ّنّتسلا

 . ةرملا دعب ةّرملا هتيب ىلإ ينوعدي يبيبحو يقيدص وهو نآلا ىلإ هبأد اذه هلاز ام

 ٍرومألا ضيوفتو قالخألا نسُح  يفو « هُريغ هيلع ريقي ال ٌكلسم مراكملا يف هلو

 مايقلاو « هدلاو رب ىلع هللا هناعأ دقو . بيجع ٌرمأ قالخلا [ 15 ] نميهُملا ىلإ

 قاحْسإ لآ سيئر هللا همحر هّدلاو ناكو . هديري ام ىلع ىشملاو « هّقح بجاوب

 هل هللا راتخا مث « ةبطاق ٌسانلا هعيابو هسفن ىلإ اعد نأ دعب مهرومأل يّلوتملاو

 . تام ىتح تيب لهأ ةسائر ىلع لاز امق كلذ نم َىمّلختلا

 ٌدمحأ ةمالعلا ٍديسلا ربكألا هيخأ سفن بت ملف ًمايأ ُهَماقَم اذه هّدلو ماق مث

 كلذ حرش يتأيسو . هللا همحر يدهّملا مامإلل ًابضاخُم ء ًءاعنص نم جرخف دمحم نبا

 ُبحاص بِغرو ؛ هدلاو ناكم راص هنأ هلصاحو . ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف

 يز كرتو « فَشفتلاو ّدهزلا ٍلَوَخلاو ليخلاب لدبتساف ِةي ةيويندلا ةسائرلا نع ةمجرتلا

 يف ٌةلابَتو بولقلا يف ٌةلالج هلف اذه عمو « ٍةكلمملاو ٍةفالخلا تيب نم هسنج ءانبأ

 نم وأ مامإلا لآ نم ٌبكار هب ٌرم اذإ « سانلا عيمج دنع ٌةدئاز ٌةماخضو سوفنلا

 ةفيلخلا انالوم ُتيأر امو . هيلع مّلسو هل لّجرت ٍةاضّقلاو ءارمألاو ءارزولا رباكأ

 . ؟؟”ئرمانلا هب عفتني يح نآلا وهو كاذب ٌقيقح وهو هل هلالجإك ًادحأ جي

 نيتئمو نيعبرأو ىدحإ ١554١ ةنس ىلوألا ئدامُج رهش74 يف هللا همحر تام مث تلق )١(

 ةمجرتلا بحاص رعش نمو ّرشع َثلاثلا ٍنرقلا ِءالبن مجارت نم رطولا لين يف امك . بفلآو
 : يناكوشلا يلع ٍنِب دمحم مالسإلا خيش ىلإ هبتك ام

 لئالدلا ىوقأ مهفلا نإ كمهفب 2 ًالوأ تم رشا نيد ٌردب ايأ

 لئان لك لتي ملام هب َتلِنو ًادتحو ًاعيفر ًاواش هب تغلب

 لئاضفلا ّلك قيقدتلا عم ترو بلطم لك يف قيقحتلاب ٌتققحو

 -  لئاسملا رذصل يفاشلا وه ناكف هّلح َتْحضوأ ملعلا يف لكشُم مكف



 يلع نب ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ 6

 ناوضر نب دوعسم نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم ْنب ٌميهاربإ 6
 ©”هركذ ىتآلا دمحم لامكلا وخأ يعفاشلا يرهاقلا مث ُيسدقملا

 تيبب ةئمنامثو نيئالثو يتس 875 ةنس ةدعّقلا يذ َرشع َنماث ءائالّثلا ةليل دلو
 ريثك نبال ًاديوجت هالتو عبس نبا وهو َنآرقلا ظِفحف .هب أشنو سدقملا
 نعو . قطنملاو ٍلوصألاو ةيبرعلا يف ( ٌيمورلا جارس ) نع ذخأو . وِرْمع يبأو
 ًاريثك امهيلع عمس لب « ٍنايبلاو يناعّملاو ةيبرعلا يف ( ّيمورلا [ ١١ ] بوقعي )
 ( رهام نزلا )و ( يسدقملا ٌّيدنشقلقلا يقتلا ١ ىلع عمسو .ةيفنحلا هقف نم
 ©0[ يئارصقألا نيمامإلا ] ىلع أرق ةرهاقلا مق امل مث . ٌقلخ هل زاجأو « نيرخآو
 ىلع أرقو « عماوجلا عمجل هحرش يف ( ٌيلحملا لالجلا)و ٍدئاقعلا حرش يف
 أرقو ةئمزامثو نيسمخو ثالث 807 ةنس جح مث . ةددعتم نونف يف ةريثك ةعامج
 ( يربطلا ٌبحُملا )و ( ٌيغارُملا حتفلا يبأ ١ و ( ٍدهف نب ٌيقتلا ) ىلع ةكم يف
 فتتصو «٠ ءاتفإلاو ءارقإلاب ٍدحاو ٌريغ هل نذأو نونفلا يف َعَربو . ٍةعامجو
 يف بارعإلا ٍدعاوق حرش اهنمو . مخض دلجم يف يواحلا حرش اهنم « فيناصتلا
 يعرفلا جاهنملا ٌحرشو « ديعلا قيقد نبال ٍدئاقعلا ٌحرشو « َسيرارك ةرشع وحن

 لقان لك نع حيضوتلا نع ىنغأآف هّتمقأ ليلدلا كنم بلاط مكو
 لئاسملا ّدجو ثاحبألا يف ٌتحضوأو هتيور دق امب ًانآمظ ٌتيورأو
 لضافألاو ىدُجلل ًاريُّمًاردبو  ٌةدمُع ملعلا يف ترص ْنأ ًابجع الو
 لئاوألا يف ىضم دق ام ىلع َتْدزو اهتيوح ٍداهتجالا مولع تنأف

 لئاط لك هكردإ نع رّصقُي 6هنإ كل ىقتنملا حرش كّّبسحو
 لفاحملا يف ًةجهب اهيف تحبصأف ٍةليضف ّلك كالوأ نمل ًاركشف

 . ( 1787/١ ) رطولا لين رظنا
 نايعأب ةرئاسلا بكاوكلاو . ( 457 مقر 59/١ ) نيفلؤملا مجعمو . (د١/5) مالعألا )١(

 )١١8/8 بهذلا تارذشو . ( 7١7/١ ٠١9 ) يزغلا نيدلا مجن خيشلل ةرشاعلا ةئملا
 . (535/1 ) عماللا ءوضلاو . ( ١١ مقر ؟16) نايقعلا مظنو . ( 1117 -

 . يئارصقألا نيمألا : [ب ] يف (1)



 ها/ يلع نب ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ

 مامإل ثاقرولاو « ينازاتفتلل تطنملا بيذهتك ٌةريثك ٌتارصتخمو « ةبْخّنلا عظنو

 هلو « َةيريشُقلا ةلاسرلا رصتخاو َفسَنلا ٌدئاقعو بهذلا ٌروذشو « نيمرحلا

 سيردت يف رقتساو ٌةبلطلا هنع ذخأو نونف ةدع يف سرد . هذه ديغ ٌتافتصم

 ًءاضق ّيلوو . سرادملاو عماوجلا نم هريغ ينو َنولوُط نبا عماجب ريسفتلا

 نب ٍرداقلا ٍدبع ّضَوِع ةئمعستو تس 407 ةنس ةّجحلا يذ يف ةرهاقلاب ةيعفاشلا

 يضاقب لزعف ةئمعستو ٍرشع 9٠١ ةنس لوألا عيبر ثلاث ىلإ رمتساو . بيقنلا

 . ايتفلا يف ٌرادملا هيلعو اهّملاعو ٌرصم سيئر راصو . ٌيباهشلا ماشلا
 رارقإ ببسب ٍروكذملا يفرشألا عم ٌةنحم ةاضقلل قفتا هنأ نيدلا يف هتبالص نمو

 ٌُبحاص مّمصف . ةّيلا هذه ءايحإل ًادصاق امهَمُجر ٌفرشألا دارأ نْيَدللا نّييئازلا

 فقوف « نيينازلا ّقنشو ةعبرألا ًءاضقلا لزعف . كلذ يف هتقفاوم مدع ىلع ٍةمجرتلا

 لتقي امهّلتاق نأو . امهملظب هللا يدي نيب ٌدهشأ لاقو امهيلع ةمجرتلا بحاص

 لتق ناك نأ ىلإ هللا هغّلِب مث « هتسردم ةخّيشم نع هلّرعف كلذ فرشألا غلبف « امهب

 دعو . امهل هتيالو لوأ نم امهُمولعم هيلإ ٌدِؤَف « هتلود ضارقناو هتايح يف ِكلملا

 ٍدٌّدرتو هلزنم موزل عم ٌماعلاو ٌصصاخلا دنع هب مّظعف هنيد ٍلامكو هتماهش نم كلذ

 ةعمجلا موي يف تام ىتح « ةيلقعلاو ٍةيعرشلا مولعلا يف هب عافتنالل هيلإ سانلا
 ٌةفيلخلا هيلع ىلصو . ةئمعستو نيرشعو ثالث 477 ةنس مرحملا ٍرهش َيناث

 يتلا هتبرتب نفُّدو ٍةعمجلا ةالص بقع َرْضم بحاص ٌئسابعلا هللا ىلع ٌلكوتملا
 : ةديصق نم هنمف «ّمظن هلو . ًطاباس يف اهدعأ

 يماقّس ةاشّولل يدجّوب حابو يمارغ رسب ْتَّمن دق ّيعومد

 : ىرخأ نمو

 ادْعّصلا َيقاوشأ نم ٌتْسّشنت الإ ادب مآشلا ءاجرأب اقرب ُتْلِخ ام
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 يسلبارطلا ناهربلا ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ همم

 ادمك هب ئضقأ نأب ٌتيضق الإ ٌمكميسن نِم ًاريبَع ُتْمَمْش الو

 ناهربلا ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ - 5

 2”ئيعفاشلا رادلاو دلوملا ْيماشلا لصألا ٌيَسُْبا رطلا

 متفب موُلجلاب ةئمعبسو نيسمخو شالث 707 ةنس بجر ٌرشع يناث يف دلو
 ىلإ هب ٌثلقتناو هّمأ هتلّمكف ٌديغص وهو هوبأ تامو . ةمومضملا ماللا ٍديدشتو ميجلا

 بتكم هئلختدأو اهب أشنف ( ٍبَلَح ) ىلإ هب ثعجر مث ٍنآرقلا ضعب اهب ظفحف ّقشمد
 التو ناضمر [ ١١ ] يف حيوارتلا ةداعلا ىلع هب ىَلصو هظفح هب َلمكأف ماتيألا

 يناوحلاو ّيَضولا يبأ نب باهشلا ىلعو ٌيرضملا سياسلا نسحلا ىلع ًاديوجت
 ىلع ةغللا يفو ٠ نقلها نباو ينيقلُبلاك ةعامجو ّيمَجعلا نبا ىلع هقفلا يف أرقو
 ٍنباو ينيقلُبيلاو يقارعلا نيزلا ىلع ثيدحلا يفو . سوماقلا بحاص نيل .اجم

 نم ةعامج اهب ّيقل نيترم ّرصم ىلإ لحتراو ؟''[ ةريثك ] ةعامجو ضي ؛بأ نقلملا
 [ب(؛]] ِةلْمَدلاو ةّرغو سيدقملا تيبو ةيردنكسإو ٌّقشمد ىلإو «٠ ءاملعلا نايعأ
 يف يخياشم : لاق هنأ هنع يوُرو ٠ َكَبَلَْبو َسْلُبارَطو صْمِحو ًةامحو َسْلْبان

 ٌعَضِب ثيدحلا نود رعشلا نم ًائيش هنع ٌتيور نمو « نيتئملا وحن ثيدحلا
 يف ٍدهف نب ٌمجنلا ّلكلا عمج دقو نيثالثلا وحن ثيدحلا ريغ مولعلا يف ىفو « نوثالثو

 كْئلُدومُيَت اهمجه املو ّبلحب رقتساو رجح نبا ظفاحلا كلذكو « محض دلجم

 ّقبي مل ىتح بلس نميف ناك َسانلا اوبلسو دلبلا لخد املف ةعلقلا ىلإ هبتكب علط
 هدلب ىلإ عّجرو قلطأف ٌقشمد ىلإ اولحَر نأ ىلإ مهعم يقبو هورسأ مث ٌءيش هيلع
 يتلا ىرُقلا ىلإ تهججوت مث ٠ ًاليلق ٌتيقبف لاق . هدالوأو هلهأ نم ًادحأ دجي ملف

 ثلخدف مههالب ةهج ًةفطلا عجر نأ ىلإ كلانه لَوأ ملف ةعامج عم َبَلَح لوح

 ذئيح ٌتدعصو . اهنم يدالوأو يتجوز ْثّيقبو ُسِجرن يتمأ َيلإ تداعف يتيب
 ثيدحلا يف هل ٌمَجرتملا دهتجا دقو . ٌُتعجرو اهُتذخأف يبتُك رثكأ تدجوف ةعلقلا

 ١12(. - 178/1) عماللا ءوضلا (94 مقر 711 /1) سراهفلا سرهف (19/1) مالعألا 0(
 . ريثك [ ب ] يف (0



 64 يسلبارطلا ناهربلا ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ

 وحن ًاملسُمو ٌةرم َنيتس نم ٌرثكأ ّيراخبلا أرقو ٌلزانلاو ّيلاعلا ٌممسو ًاريبك ًاداهتجا

 ًاحرشو ةجام نبا ننس ىلع ًافيطل ًاقيلعت بّمكف فينصتلاب لغتشاو . نيرشعلا
 ةعبرأ يف وهو ( حيحصلا ءىراق مُهْفِل حيقلتلا ) هامس يراخبلا ىلع ًارصتخم

 ىلع ساربثلا رونو ) دلجم يف (افشلا ٍظافلأ طبض يف 207 ىفقملاو ] تادلجم

 عم اهحرشو ( يقارعلا ةيفلأ ىلع ريسيتلا ) و نيدلجم يف ( سانلا ٍديس نبا ةريس
 ( لوصألا ٍةتسلا ةاور يف لؤسلا ةياهن ) و اهنع َىَنْعَتَسُم ريغ لصألا يف تايبأ ةدايز

 فيطل دلجم يف ( ثيدحلا عضوب َيمُر نمع ثيثحلا فشكلاو ) مخض دلجم يف

 هنإ لاقي نميف مّلعملا بلاطلا ةركذت )و نيعساَرُك يف ( نيِسّلدُملا ءامسأل نييبتلاو )

 : ©”7ٌيواختسلا لاق . ( طالتخالاب ّيمُر نميف 2")[ طابتعالا ]) و كلذك ( مّرُضَخُم

 « قالخألا نسخ لقعلا ّرفاو « ًاعضاوتم ًاعرو ًانّيد ًاريخ ًاظفاح ةمالع ًامامإ ناكو

 حصتلا ٌَريثك . هلهأو ثيدحلل ًابحُم ةرشعلا ٌليمج « تافصلا ليمجب اقّلختم'

 ًاعناق ايندلا ينب ىلإ دّدرتلا نع ًافَّفعتم سانلا نع ًاعمجنم ًانكاس « هباحصأل ةبحملاو

 مايصلا ّميِدُم ٠ عّرولاو ٍدِهُلاو ةدابعلا يف ًاسأر . فّلكتلل ًاحراط « ريسيلاب

 هنع ذخألل هدِصقي نمل رْشبلاو فاصنإلا َريثك ثيدحتلا يف ًالهس « مايقلاو

 « هسفنب ةءارقلا ىلع لابقإلاو لاغشألاو لاغتشالا ىلع ًابظاوم « ةابرُقلا ًاصوصخ

 لماكلا مويلا ٌعّمسأ امبر عامسإلا ىلع ًاروبَص « هل ةوالتلا َريثك هللا باتكل ًاظفاح

 ىلع ٌرصأو عنتماف هدلبب ةيعفاشلا ٌءاضق هيلع ضرُع . رّجضالو للم ريغ نم
 . هتذمالت نم ٌيفنحلاو ٌيعفاشلا اهُيَيِضاَق نم ٍدحاو لك كلذ دعب راصف ؛ عانتمالا

 جارّسلا مانملا يف اهلهأ ضعب ىأرف بلح ترِصوُح تاقوألا ضعب يف هنأ قفتاو

 ميهاربإ ٍقنسلا مداخ ىلإ حر نكلو ٌنمأب بلح لهأ ىلع سيل : هل لاقف َيِنيْلُبلا
 ملعأف ظقيتساف . نيملسملا نع هللا َجّرفُيَل ماكحألا ًةدمُع أرقي هل لقو ثّدحملا

 راهنلا ًةركُب ٍةعمجلا موي مهريغو ملعلا ةبَلط نم عمج يف اهتءارق ىلإ ردابف يشل

 . [ ب ] نم هانتبثأ ام باوصلاو أطخ وهو ىضتقملا[111 يف )١( 

 . 1١15/1( ) عماللا ءوضلا يف فرشز
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 .ٌبلح [ ١1 ّلهأ هللا َرّصن راهنلا كلذ رخآ يف هنأ قفتاف .جّرفلاب نيملسملل اعدو

 رباكألاب َرغاصألا قحلأو « ٍةقبط دعب ٌةقبط ٌةمئألا هنع ذخأو ريثكلاب ثّدح دقو
 ' نبا رباكألا نم هنع ذخأ نممو . عفادم الب ةيبلحلا دالبلاب ثيدحلا خيش راصو
 ثيدح يف ًاخيش هيلع لخدأف هنحتماو رجح نبا ظفاحلاو ةيرصانلا بيطخ
 لاقو كلذل ٌناهربلا هبئتف . ال مأ 230[ هل ] نطْفَي له هرابتخا كلذب مار ٍلَسْلَسُم
 فصن ُتْرِص دقو الإ يقلي مل - رجتح َنبأ- ينعي ّلجرلا اذه نإ : هّصاوخ ضعبل

 ىتح ءيش ّلك ّيسنأو ُجلافلا كلذ لبق هل ضَرَع ناك دق هنأ ىلإ ةراشإ ؛ لجد

 ٌيقتلا لخد املو . انف ائيش لفطلاك طفح هيلإ عجارتب راصو َيفوُع مث حافلا

 .بارثألا يسيل ىلع ركني ناك نوكأ ترايزل كرت ملا أ ينغلب بلح ٌينْضِحلا

 ًامئان هدجوف هيلإ ءيجملا الإ هل َمجرتملا عس . نيفّشقتملا -ىلعو ٍةسيفنلا
 طلال كلا هل لاق هيلع لاس مق هينا تح ساجف ةيفرشلا ةسردملا
 ةيميت نبا ٌديبع مهتيَّمس نيذلا كححويش نإ هل لاقف . مهاّمسف هخويش نع هلأس مث

 هّلعن ذخأ نأ الإ ّيقتلا ٌمِسو امف ؟ هيلع تنأ طحت كلاب امف « هنع ذخأ نَم ٌديبع وأ

 تام ىتح هناكم ٌرلعو هتلالج ىلع لّري ملو . هيلع دري ُرُسجي ملو فّرصناو
 وهو ةئمْئامثو نيعبرأو ىدحإ 84١ ةنس لاوش ٌرْشع َسداس نينثإلا موي يف ًانوعطم
 . هيراقأ دنع ليبُجلاب نفُدو . ٌلقع هل ْبِغي ملو « ولتي

 نب يداهلا نب هللا دبع نب دمحم ْنب ميهاربإ

 2 ©ئريزولا يضترملا نب يلع نب ميهاربإ

 نس ؟"ابيرقت دلو . [ 10 ] ةيؤلؤُتلا لوصفلاو ةيادهلا ُفْنصم ٌُريبكلا ةمالعلا

 .[ ب ] نم ةدايز ()

 نغألا ضورلاو . ( 440 مقر )57/١ نيفلؤملا مجعمو .(55 70/1١ مالعألا 00
 - ١04/1 ملعلا رجهو . ٠5ص يبرعلا ركفلا رداصمو 7٠١(. مقر 7؟-31/1)
 .(9"مقراخل

 5 . ةثمامثو نيثالثو عبرأ 474 ةنس ناضمر رهش يف هتدالو نأ ًاقيقحتو م
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 لوصألا يف خويشلا نم ةعامج ىلع ةدغصو ةءاعنصب أرقو . ةئمزامثو نيتس

 . نونفلا رئاسو ٍريسفتلاو ثيدحلاو وقفلاو ةيبرعلاو

 ئيحي نب هللا ُدبع ٌديسلاو ١ ئضترملا نب ٍدمحم نب يلع ٌديسلا هخياشم نمو
 يضاقلاو « ٌناميلس نب ٍدمحم نب ُرهطملا هللا ىلع ٌلكوتملا ٌمامإلاو « يدْهَملا نبا

 . ءالؤه ٌريغو « نميلا ىلإ ٌلصاولا ٌيرصملا ُيلوزّعلاو « ٌيراودلا ىسوم ُنِب ٌييلع
 هلو . ةليضفلاب هيلإ ٌراشملاو هرصع يف ٌمجرملا راصو ٍنونفلا عيمج يف َعَرِبو
 : هلوق هنمف . ٌقئار ٌمظن هلو . مدقت ام اهَّلجأو اهدهشأ ٌتافنصم

 ٌعولض هيلع ينم ُثلمتشا امو هِلآو ٌيِبنلل يبو ينإو

 ©” لط لوألا دعب اهل ٌثوكي ٌعلاوط ٌسومش مهنم ْثَلَقأ نإ
 ٌديسلا : لاق نأ ىلع دري ملف '”عماللا ءوضلا يف ٌيواخسلا همجرت دقو

 ءابدأ نم ٌلضاف ٌلهك ؛ يلع هباو هوبأ ينآلا ٌئيناعنصلا للا ٍدبع نب ٍدمحم نب ٌميهاربإ
 نم هنع هيلإ ٌراشملا هلو ىندشنأ . ةئمئامثو نيعبسلا دعب اهب نيدوجوملا ًءاعنص

 ْ : تايبأ يف هلوق

 ٌداعُسو ٌبنيز ينئرجه الو  ةظيفح وذ ٌدجام ينع ّدص الو
 ٌدايزو هنود ٌرديِهُز ٌميكح  ٌرعاش لاق املثم يرعش ّنكلو

 ١ ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ةرابز .
 1 : رودبلا علاطم يف امك امهدعيو 22(

 عيدب حارقلا ءاملا نم ّذلأ همظنو حيرألا نب ٌنيق لاق امك
 ٌميدَص ٌنهلوق نم ٌدبك ثبأ 2 اهرْجَهب تالذاملا يمئرمأ اذإ
 عوجه تالذاعلاو ينقّرؤي اهدِجهو تالذاعلا عيطأ فيكو

 عيطأ تسلف هيف ينمال نمو ًابهذم عّيشتلا ريغ يل ُهْلا ىبأ
 عيبرو ٌةضور يل مهبهذمو ةعامجو ٌةرسأ يل ىفطصملا ونب
 ٌعيمسف ٌمهنع ينوثّدح نإ مهريغ لورق نع ُتئّدُح اذإ ٌَضأ

 ٌعومج يدل مهنم ثرثك نإو  ٌدحاو عّيشتلا يف ينإ هللابو

 . ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ةرابز موحرملا
 .(109 ه7 0
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 اوس يلع ْيزابلا عم ُثجرخ اهُتْرِكَن وأ ٌةدلب ينَركنأ اذإ
 داعمو ٌةبيَط اهتفَّرش دقو اهئيهأ نأ ٌةرح ٌسسفن َيل ثبأ

 داقث ٍراقتحالا مامزباالو ةدلبي ميقُثت فئسخ ىلع ثسيلف

 سيلف « يلع ٌهدلو هلوق يف مَهَو دقو . هيلع دِزي ملو ٌيواخسلا هركذ ام ىهتنا

 يفرش مامإلا يش يداهلاو ٌّدمحمو ٌدمحأ مه ؟'0هُدالوأ لب ٌنئلع همسا ّدلو هل

 نب ميهاربإ نب [ ١4 ] يداهلا هدجل يه لب هل تسيل ٌتايبألا هذهو . نيدلا

 ليمجلا هلاح ىلع هل ٌمَجرتملا ْلَّري ملو . ٌطلخ تايبألا يفو ؛ ىضترملا نب ٌيلع
 414 ةنس ةرخآلا ئدامُج رهش َيناث ٍدحألا ةليل نم ةريخألا ءاشعلا لبق تاه ىتح

 . ةثمعست و ةرْشع َعبرأ

 ريزولا دمحم نب ميهاربإ نيدلا مراص مامإلا ٍديسلا ةمجرت يف رودبلا علاطم يفو )١(
 هلالخ ليمج نم هانحرشو « هلاوحأ نم انفصو ام ىلع هللا همحر لزَي ملو . هظفل ام

 نيذلا ةلّمكلا هدالوأب لمشلا ٌممتجم : لجو َّرع هللا ىلإ اعطقنم « لمعلاو ملعلاب ًالغتشم
 ةئسا تناك ىتح مهّلضف هلضفو . مهيذه هيذه ىأر امل نيعلا ٌريرق ٠ ع مهلثم دجوي مل

 نيب ٍنامزلا ٌمكح ىواسو اهكلمف ءاعنص ىلع ِنميلا ناطلس علطو . ةئمعستو ٍرشع4 ٠

 لاق .٠ نميلا ىلإ هلازنإ ٌناطلسلا دارأو . هدالوأ نيبو هنيب ٌناطلسلا قّفف اهكلمو اهماَذُح

 هّمنق ربو ٌداطلسلا هكرتف ٌلزني ال هللاب َمّسقأ ْنأِب باجاف هللا همحر هللا دبع نب ىبحي ديسلا

 هتيب دمعتب رمأي ناك هنأل هللا دنع ةهاجولاو ةعيفرلا ةلزتملا نم هل امب ٍناطلسلا ِمّلع دعب

 ةداعو هللا ةيانعب كلذ نأ ملعف ٌةزراب راد هنأل « رهظي هجوب ال اهّرض هللا فرصيف عفادملاب

 مراص ةافو خيرات ركذ مث َّنعت ىلإ ّدمحأو عادَر ىلإ ّيداهلا هّدلو ٌناطللا لزنأو « هتاكرب
 ٌةربقملا ( ضوّولا ةبْرج ) يف هللا همحر- هربقو : لاق مث علاطلا ردبلا يف امك اهنأو نيدلا

 نيدلا رع ُهّرفملا ٌعيلبلا ٌديسلا هاثرو . مهنع هللا يضر هلهأ روبق دنع ءاعن امنصب ةروهشملا

 : لاقف لئاضفلا يبأ نب يلع ٍنب ٍدمحم نب ئضترملا نب

 مئاظعلا تالضعملا بوطخلا ٌعقوو ٍمداكملاو ىلُعلا ُثتوم اذكه معن
 ملاوعلا يف ًابرغتسُم - ىفطصملا ىكح امك ادغ ىتح نيدلا اذه ةبرغو

 مساق نب نيسحلا نب ىبححي ٌبهذمو دمحم نيد ميهاربإب يْرعُت
 مجارت ًطبضو رايخأ ّن ٌقيقحتو | ةديفم مولعلا يف بشك َفينصتو

 . ( ةرابز ) ةةباسلا ةعبطلا ةيشاح
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 فرب
 ٌريمألا ليعامسإ نب دمحم ْنب ميهاربإ ديسلا كحد

 . ميهاربإ نب ٌيلع ٍليسلا هدلو ةمجرت يف هّركذ يتأيس

 "”يرَجشلا يلوحّسلا حالص نب ىيحي ْنب ميهاربإ 4

 . ٍقمحم هدلو ةمجرت يف هٌركذ يتأيس

 نب ميهاربإ نب دمحم نب ريبزلا نب ميهاربإ نب دمحأ ٠

 "7بغك نب ماسم نب مصاع

 ميهاربإ نب قاحسإ نمو هنم عمسو ٌّيواسلا ٍنسحلا يبأ ىلع عبسلاب الّثو « ٍةئمتسو
 .ٌّفسوي نب ٌدمحأ عئؤملاو ٠ لامكلا نب محم نب ميهاربإو . اعلا حتفب يس
 نب ٍدمحمو « جاّرسلا نب نيسحلا يب أو ٠ ّيدزألا ئيحي نب ليعامسإ ٍديلولا يبأو
 جّرخت هبو «٠ ريثكلاب ثّدحو تصو َعَمِجو . مهريغو ىرلّتسلا ليلخ نب دمحأ
 خيرات ىلع ٌليذ هلو « ةءارقلاو ثيدحلا يف هرصع ةمالع راصو ناّيح وبأ ٌةمالعلا

 قفز

 قفز

 فرضز

 نيفلؤملا مجعمو 1٠١(. مقر ”4 )78/١  رطولا لينو .( 59/١ - 76١ ) مالعألا

 . ( 57١/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 4١ /5 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 474 مقر ١/48

 095 /4) نيفراعلا ةيدهو . ( 515 مقر 85/١ ) نيفلؤملا مجبعمو . ( 4١/١ ) مالعألا

 يف ةنماكلا رردلاو . ( 170 مقر 84- 88/1١ ) نيفلؤملا مجعمو . (45/1) مالعألا

 نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش رصعلا ظفاح مالسإلا خيش : فيلأت . ةنماثلا ةئملا نايعأ

 مقر 85 -- )44/١ ينالقسعلا رجح نباب ريهشلا دمحأ نب يلع نب دمحم نب دمحم

 ظفاحلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغبو . ( 11/5) بهذلا تارذشو .23

 . ( 257 مقر 799/١ ) يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج



 ينغلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحأ نب دمحأ 4

 ناك : نايح وبأ لاقو ( ليوأتلا ُكألم ) هامس ريسفتلا يف ًاباتك عمجو « َلاوُكْشَب نبا
 درفنا هنإ : هديغ لاقو . ٌقلخخ هيلع هّقفتو . ُتيأر ملاع ٌحصفأ ناكو َةغللا رّرحي

 نم هحيحص ٌزييمتو ثيدحلا ظفحو هيلإ ٌةلحرلا تراصو ملعلا ٍرْشنو ةدافإلاب
 ٌُرطقلا هب متُخ نميف مالعإلا ُباتك ) هلو سُندنألا ِءاملع خيرات فنصو « هميقس

 ٍنامُث 7١8 ةنس يف يفوت نأ ىلإ ليمجلا هلاح ىلع لاز امو ( مالعألا نم ٌيسُندنألا

 . اهنم لوألا عيبر رهش ٌرشع يناث يف ةئمعبسو

 هبُوَقتب هيلع رهظتساف هيلع ماقف ةوبنلا ىعّدا ٌرحاسلا ٌّيرازافلا نأ هبقاتم نمو

 ٌيرازافلا ٌمودق قفتاف « ةطانْرَغ ىلإ لّوحتف ٍرفعج وبأ ّيذوأو رحسلاب اهريمأ ىلإ
 لاح هل فصوو ةطانرَغ بحاصب ٍرفعج وبأ عمتجاف ( هقلام) ريمأ نم ًالوسر
 ٍدلبلا لهأ ضعبب هيلإ جُرخي نأ هتلاسر باوجب ٌفرصنا اذإ هل نذأن ؛ ّيرازافلا

 0 او يا عرشلا بئان نم هبلاطُيو

 « لسُمف ًابوتكم هدّسج اودجوف هودّرجف « هودّرج : : ٍرفعج وبأ لاقف . هيف رئؤي

 . هلتقف ُففيسلا هيق لمعف هّعزتف ًافيطل ًارّجح هناسل تحت دجُو
 ركنملا نع يؤنلاو فورعملاب '''[رم أالاب] ًامئاق ًةقث ناك :همجرت نم ٌضعب لاق

 .ةماعلاو ةضاخلا دنع ًامّطعُم ناكو «ٌعئاقو ه هرصع ِكولم عم هلو . عّدبلا لهأل ًاغماد

 ْينغلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحأ ْنب دمحأ

 دلاخ نب فسوي نب ذواد نب ملاس نب دمحأ نب دمحم نبا

 (9تعرذألا نيدلا ُباهش خيشلا

 يراجحلا نم عمسو ةئمعبسو ٍنامُث ال8٠١ ةنس يف ماشلا تاعرذأب دلو

 نع ذخأف ةَر رهاقلا لخدو بيقنلا نبا ىلع هقفتو . ٌيبهذلا دنع رضحو « ّيْرُملاو

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 ) )1ةنماكلا رردلاو . ( 7378/5) بهذلا تارذشو . ( 711 مقر 45/1 ) نيفلؤملا مجعم
 ) 118-150/1.(؟904 مقر



 د يناميلا هدهقلا يسنألا دمحأ نب دمحأ ديسلا

 اهيضاق نع بانو بلح ىلإ هجوتلاب مِزلُأ مث « ٌيرضملا ُرخفلا مهنم ةعامج
 . لاغشألاو لاغتشالا ىلع لبقأو كلذ كرت تام املف « غئاصلا نب ب ٍنيدلا مجن

 هيواتف ترهتشاو . ٍروهشم دلجم يف يهو تايبلّحلا لئاسملاب يكبشملا لسارو

 يفوخلا ديدش ٍةجهللا قداص . سفنلا حرطنم ةباتكلا ٌعيرس ناكو « ةيبلحلا دالبلاب

 ةضورلا نيب ب [ بد ] حتفلاو [ 1١ ] طّسوتلا عمج ) هامس ٌتفنصم هلو . هللا نم

 رخآبو ( جاتحملا َةيِنُع ) هامس حرشب جاهنملا خرشو . ًادلجم نيرشع يف ( حرشلاو

 توم دعب ةرهاقلا ميقو . رخآلا يف سيل ام امهنم لك يفو ( جاتحملا توق ) هاّمس

 نيعبسو نيتنثا 1/1" ةنبم ىلوألا ىدامجم يف كلذو . يونشإلا نيدلا لامج خيشلا

 نع ىّكحو . ٌةعامج هنع ذخأ ّقشم د مِدق املو . اهلهأ ٌضعب هنع ذخأو . ةئمعبسو

 عطقي ال ًافينصت ًاسارُك راهنلا يفو « ًافينصت ًاساَرُك ليللا يف بُّتكي ناك هنأ هسفن

 « سفنلا ةيقف ناكو . ًادج ةريثك هُقيناصت تناكل ةبظاوملا عم كلذ ناك ولو « كلذ

 بطاخيو « ٌركنملا ٌركنُيو ّقحلا لوقي ناكو « رعشلل ٍداشنإلا َريثك « قوذلا تفيطل

 دقو . ريخلا لهأل ًادقتعُم مهيلإ ًانسحم ءابرُعلل ًابحم ناكو « ةظْلْغلاِب بلح َباَوُث
 : همظن نمو . هيلع ءانثلا يف بيبح ُنبا غلابو . ٌتافشاكمو ٌتامارك هنع تركُذ

 ْمَدَقلا لز دقف ْلِقأ مّدعلا نم يدجوُم اي

 مَدِقلا نم اهُعوقو ىضم دق ًابونذ زِفغاو
 مدنلاو ٌعوضخلا الإ اهباستكا يف ٌرذعال

 مدخلا تآلز ُنارفُع هئأش ٌداوجلا نإ

 .ٍةئمعبسو نينامثو ثالث ٠/47 ةنس ةرخآلا ئدامج ٌرشع سمان يف هللا همحر تام

 ٌفورعملا يناميلا هدهقلا ٌسنألا دمحأ نب ٌدمحأ ٌُديسلا

 (©)روهشملا ٌرعاشلا ةمنزلاب

 ٌداح ناكو « مساقلا نب ليعامسإ نب دمحم َديؤملا ٌمامإلا حدّمو ًءاعنصب أشن

 . ( 1١ مقر )14/١- 4١ فرعلا رشنو . ( 70 مقر ةا//١ ) نيفلؤملا مجعم (1)
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 ٌبحاص ّيدُهَملا حدمو . مّلحلاب هللاب ٌديؤملا هلماعف يفارحتالا م ٌميرس ٠ عيطلا
 اهريمأ حدمو ةكمب قحلف ٌةريثك ٌبوطخ هعم هل ثرجو « ّدمحأ ّنب دمحم بهاوملا

 هيلع لبُج امل نميلا ذخأ ىلع اهيف لح « قنانط ةديصقب بلاغ نب ةمحأ تفيرشلا
 : اهّلوأو « ةحقلا نم

 ٍبَصَو نم ٌبّضلاب ام بهذي مئف بّدك نم ّيحلا ٌيحو بيثكلاب ْجُم

 بُضقلا ةيدنهلاو نيسيمخلا نيب ٌةحناس مارآلا ىرت ثيحب لزناو

 ةكم نم رصعلا ءابدأ نم ةعامجب كلاته عمتجاو ءهلُزت ٌفيرشلا نسحأق

 ع موصعم ُنباو « ةناحُيرلا ٌبحاص ٌيجافخلا ٌديفح مهنمو ماشلاو دنهلاو ًرصمو

 نحناه ئيجافخلا لاقف بفيرشلا لزنم يف اوعمتجاف . رداقلا دبع نب ٌنيسُح ٌديسلاو
 ماشلاو « ٍدنهلا ءابدأو , نوروهشملا ٍنميلا ءابدأ ءالؤهو ًعامتجالا اذه انعمتجا دق

 هذه ةيوبن ةديصق انم ٍدحاو لك مِظنيلف اوله ةناحيرلا ليذ لمعأ انأو « ّرّضمو
 لك مظنف « هرْطُق ىلإ بدألا زايحناب ٌتمكح قبسلا ٍتابَّصَق زرحأ ن نمو « ةليللا

 : ©0ةروهشملا هتديصق ةمجرتلا ُبحاص مظنو ًةديصق مهنم ٍدحاو

 اعْنُص مهب نيلزانلاب اوئسحأ مكف اعنَص ينكاس نم ّيحلا كاذ ّيح الأ

 ةرضح ىلإ داعو ةكم قرافف «اوبّصعتو هودسحف قبسلاب هل ٌيجافخلا مكحف
 . ةضيرع ايند هنم لانو ٍدئاصقلا رّرْعِب هحّدمو . ًابئات بهاوملا بحاص ّيدهملا
 : هتديصق علطم يف ًالئاق هباحصأ ّضعب هب عجار ام هرعش ٍنساحم نمو

 جارلا ُبيضَح اهولجي حار دق حارلا ٌبابح مأ كيظن ٌدوقعأ
 : اهُعَلطم ىتلا ٌةديصقلا ٍةقئافلا هدئاصق نمو

 ©” ئفغأ دق فئعُملاو ىداهَت ْثَمَّل

 . ( اله -ال//١ ) فرعلا رشن رظنا . ( انبي نيسمخو عيس ) يف ةديصقلا عت )0(

 2 افصسلا لبسأ دق ليللاو رذح ىلع ىفغأ دق ٌفّنعُملاو ىئاهت تقلا
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 : اهُعلطم يتلا ٌةديصقلاو

 .[11] ٌناجهاَشو عيفرلا تختلا أ ٌناهفصأ بهاوملا جوأ يفأ

 عم ٌعئاقو هل ترجو ”اجسعلا ِكلم ٌلوسر هيلإ لصو امل ّيدهملا اهب حدم

 عت 1١114 ةنس يف يفوت نأ ىلإ هنع ئضري ةراتو « هيلع ٌبَضْي َه ًةرات ٌيدهملا

 ةراتو ٍةقبط ىلعأ يف نوكي ًةرات هُرعشو . ©”( لير ) ةريزجب بفلأو نمو ٌةرْشع
 هللا ىلع ّلكوتملا حدم ٌدوهشم رعاش هّدلاوو . ””ُنحل هيف دجُو امبرو ًالفاس نوكي

 . رعشلا يف اذه هدلو نود وهو « ليعامسإ

 قف

 قفز

 فقل

2 

 «9ةديَرب نب ّرمع نب ركب يبأ نب د ليعامسإ ْنِب دمحأ قر

 ّيرهاقلا مث 5 ٌحيطيشبإلا ٌباهشلا ًارغصم ءاه مث ةلمهُم ٍلادو عارو ةدخومب

 . )41/١( فرعلا رشن : رظنا

 : اهيف لاق . م1١17 /ه7١١1 ةنس يف كلذ ناك

 ناسحإو ٌنسح قوشلا ميلك نهيل 20نامعن حفسلا اذو معن هذه معن

 ناطوأو يضقت راطوأ وهللو هبانل تضقت ًامايأ هللا ىقس

 : لاق مث

 نادمغ نيقارعلا ىصقأ ىلع هاتو  اتدلاهل تناد نوميملا كب

 ناجرجو كيلإ يدهت اهسئافف هتاهفصأ نع زاريش هذه امأ
 . )194/١-481( فرعلا رشن : رظنا

 ةيديزلاو ةيحللا ىلإ فلأو ةثمو ةرشع ثالث ١١1١ ةنس يف بهاوملا بحاص هلسرأ

 بهتناو . ريبك ررض هنم امهلانو امهتبوقع يف طرفأو امهيلإ ذفنف امهيف نيلماع بلطل
 يدهملا بضغف هب امهرداص ام ايكش يدهملا ىلإ امدق املف كلذي رمؤي ملو امهلاومأ

 ىتح ًاثوجسم اهيف ثبلف ةشبحلا دالب لوأ يف ةريزج يهو ( عليز ) ىلإ هب رمأو هيلع
 . )5/1١/( فرعلا رشن رظنا . يفوت

 رخآ ناويدو ( دمحأ نب دمحأ ىتنملا رعش نم درفملا ملعلا ) هاّمس ريبك رعش ناويد هل

 رداصمو . ( /5 )١/ فرعلا رشن : رظنا ( يداهلا مامإلا حدم يف يدانلا ضورلا ) هامس

 .(08 )١٠١950 ١ طوطخملا مقر يرمعلل ١٠ص يناطيربلا فحتملا يف ينميلا ثارتلا

 596/١ ) عماللا ءوضلا . ( 17/1 مقر ٠١/١ ) نيفلؤملا مجعم . ( 97/1١ ) مالعألا

 . ( 516/5 ) نونكملا حاضيإو . ( 5١ مقر ؟11-8/) نايقعلا مظن - ( ؟311/
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 ةئمنامثو نيتنثا ةنس يف دلو . تاداسلا ٌدحأو َةبيَط ٌليزن « ٌئعفاشلا ٌيرهزألا

 يرق ٠ ةلمهماطو ةيناحت مث امج اهّتعبةنكاس ٌةدحوم مل ةزمهلا رسكب طيشيإ
 دمُعلا "”[ اذكو ] ّنآرقلا ٌظْفحف 2[ اهب ] أشنو ةيبرغلا نم ةّلحملا ىرق نم
 التو نيدلا سم ٍنباو « ديَمُح نباو ٠ فاوّصلا نبا نع ةقفلا ذخآو . يزيربتلاو

 نّطقف ةئمئامثو نيرشع 8٠١ ةنس يف ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث . يسيسمّرلا ىلع َنآرقلا
 « يوامؤبلا سمشلاو ١ يروجُيَبلا ناهرُبلا نع ةقفلا اهب ذخأو هدم رهزألا عماج

 نع َّوحنلاو « مالسلا ٍدبع نب زعلا نع ّقطنملا ذخأو . ٍةعامجو « يقارعلا ٌيلولاو

 ٍرصن نب ٌبحملاو « ّيلحُملاو « ٌيفوطنّشلا سمشلاو « ٌيجاهْنَّصلا ّدمحأ باهشلا
 «ئيتارعلا ٌئيلولا مهنم ٠ ةعامج "'[ نع ] ثيدحلا عمسو . يكبشلا يفّرشلاو « هلل
 . باسحلاو ضئارفلاو « ةيبرعلاو هلوصأو هقفلا يف َعّربو ءرّججح نبا ظفاحلاو

 « يركبلاك ٌةعامج هب عفتناف ءارقإلل ردصتو . كلذ ريغو « قطنملاو «٠ ضورّعلاو
 عاجش يبأ ُمظنو ( هُحوسنمو ٍنآرقلا حسان ) اهنم . فيناصت فنصو . يرجؤجلاو

 « يلصألا جاهنملاو « ةيبَحّرلا ٌحرشو « يزرابلل ٌخوسنملاو ٌحسانلاو [ا1

 ٌريغو « ةيجرْرَخلاو يجوُعاسيإو ٠ كلام نبا ٌفيرصتو « بجاحلا نبا ٌرصتخمو
 ىلع لابقإلاو « لازعنالاو ٍراثيإلاو فٌّشقتلا ٌديزمو ةدابعلاو دهزلاب فرُعو . كلذ
 ديصح ال هْشرْفَي ءيش هتيب يف نكي مل ثيحب هدي ٍتاذ ةلق عم ٍريخلا فئاظو
 « ةئمحْبسو نيسمخو عبس '/ 01 ةنس يف جح مث « كلانه باب ىلع ماني لب فذيغ الو

 هتامارك نم اوظفحو هب اهلهأ ٌعافتنا مظعو ةكرابملا ةنيدملاب عطقناو « لكي ّيبنلا رازو

 نينسلا بلاغ يف راصو عامجإ ةملك كلذ ناكو . فضولا قوفي ام هتاراشإ عيدبو

 نم عختباو ةثمعبسو نيعبسو ىدحإ 10١ ةنس يف ةكمب رواج لب « اهنم جْحُي

 :240يو اخسلا لاق . ليق اميف يغارّملا جّرفلا يب أ عم ًابدأ ةيوبنلا ةنيدملا يف ثيدحتلا

 )١( هانتبثأ ام بارصلاو دنهب [ ب .أ ] طوطخملا يف .

 هاتتيثأ ام باوصلاو هنعو [ ب.أ] طوطخملا يف (؟) .

 )*( ىلع [ ب ] طوطخملا يف .

 . ( 1//799) عماللا ءوضلا يف (4)
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 و . كلام مامإلا ربق نم برقلاب عيقبلاب نفدو ةئمعبسو نينامثو ثالث 787

 : تايجنُملا عْبسلا يف همظن

 ةعماجلا كلت ٌنيساي اهلبقو  ةعقاولا اهنم ٌعبسلا ثثايجنملا

 ٌناننإلاو ٌجوربلاو ُكلّملاو ُناخدلاو ٌحارشنالا ٌنمخلاو

 نب ديشر نب دمحأ نب نامثع نب ليعامسإ ْنِب ٌدمحأ 14

 220نيدلا فرش ميهاربإ

 مورلا ٍدالب ملاع « ٌيعفاشلا ٌيمورلا مث ٌيرهاقلا ")[ مث ] يناروكلا ُيزيربَتلا

 ىلع َعبسلاو نآرقلا ظفحو َناروُك نم ةيرقب ةئمئامثو ًةرشع ثالث 817“ ةنس يف دلو

 عم.ّوحنلا هنع ذخأو . ينازاتفتلل هتيشاحو فاشكلا هيلع أرقو « يدادغبلا ينيوزقلا

 زيمتو [ ١ ] مولعلا يف هريغ ىلع لغتشا اذكو ضورّعلاو نايبلاو يناعملا يملع

 نم كلذ ريغو ٍنايبلاو يناعملاو وحنلا يف ٌرَهمو اهريغو قطنملاو نيلصألا يف
 لالجلا نع ذخأف ( فيك نصح ) ىلإ لوحت مث . هقفلا يف كراشو تايلقعلا

 نيثالثلا دودح يف ّقشمد مِدقو ركب رايدو دادغب يف لاجو . ةيبرعلا يف يناولَحلا

 لالجلا عم ّمِدَق اذكو . هيلع َلالجلا حّجري ناكو هب عفتناو ّيراخبلا ءالعلا مزالف

 ٍسمخ ٍةنس دودح يف ةرهاقلا مدق مث فاشكلا يف هيلع أرقو . سردقملا تيب

 يتارعلل ةيفلألا عرشو يراخبلا يف رجح نبا نع ذخأف ًادج ُديقف وهو نيئالثو

 أرقو ًاريثك َيناورّشلا مزالو « يشكرزلا نبا نع ملسم ٌحيحص عمسو هّريغو همزالو

 ىلع أرق ثيحب لاغشألاو لاغتشالا ىلع ّبكأو . ةيبطاشلاو ملسم ٌحيحص هيلع

 ةءارق سلجمك ٍرابكلا سلاجملا روضح مزالو يواحلا يف يدنشقلقلا ءالعلا

 ءوضلاو . (1/87 مقر 1١١4/١ ٠١5 ) نيفلؤملا مجعمو .(94 - )١//99 مالعألا )١(

 ةيدهو .(17 مقر 794 54) نايقعلا مظنو ( 114/1١ )و ( 7417 )741/1١- عماللا

 . ( ١88/6 ) نيفراعلا

 .[ ب ] نم ةدايز (90)
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 ٌينيزلابو هب هّونف يزرابلا لامكلاب لصتاو ..هريغو ٍناطلسلا ةرضحب ٌيراخبلا

 « لئامألا رظانو . رهتشا ثيحب ءارمألاو نيرشابملا نم امهريغو ٍطسابلا دبع

  هئحصي ناكو  قّمْقِج ٌدهاظلا يلو املف ةدئازلا ةأرجلاو ةعاربلاو ةقالطلاب ركذو

 دعب ٌةرم جّوزتف ايندلا هيلع تلاثناف هّصاوخو هئامدُن ّدحأ ٌَراصو رثكأف هيلإ دّدرت
 . ًاقالطم هنوك عم ءاسنلا يف هتبغر ديزمل ىرخأ

 يذلا هسفن داقتعا نم هيلع ًانياك ناك ام هلاح فرت امل رهظو :2'”يواخسلا لاق
 بوسنملا ّي ٌينامعُتلا نيدلا ديمح نيبو هنيب عقو نأ ثبلي ملو . ةفخلاو َشيطلا هيلإ رج

 ثيحب امتاشتو هيلع اهيف اطست ٌثحابم هتيّرذ نم هنأ ٌيكخملاو ةفينح يبأ ىلإ

 هنّجسو « هيلع ضيقلاب َرماف ناطلسلا ىلإ كلذ ٌملع لّصوو « هئابآ ىلإ اذه ىّدعت

 «متشلاب ٌةنّيبلا تميقأو ٌيريّذلا نبا ةيفنحلا يضاق دنع هيلع ىعّذا مث . جربلاب

 يرض نيئاث وحن ٍناطلسلا ةرضحب طو قدح يب املا يرذ نم موتشملا نوكبو

 . ها يّلحَملا َلالَجلا هيف ّرق ٌرقتساف ةيقوقرتلاب هقفلا سيردت نع جرخأو هيفنب رمأو

 ىلإ عفوُر ولف َيفنَح مكاح ىلإ هتعفارمب هل مّجرتملاب هللا فطل دقو : تلق

 ءامدلل لالحتسالاو تافزاجملا هذه هللا حّبقو . قع برضب مكحل ّيكلام

 نإف « ٍضْرِع َكْدِه الو د ةقارإ اهيف هللا بجوي مل ةايشأ درجمب « ضارعألاو

 نم ٌمْضولاو « هضرع ّقيزمتو هيفنو ةدلج نين وحن ريبكلا ملاعلا اذه َبْرَض
 ناك اذإ اميس الو . دهاظ ٌفسعو ء نيب ٌَلُظ - ماش نم ماش يوك هرجمب - هنأش

 . مامإلا كلذ ىلإ ركذ نم باستناب يردَيال

 « هناريج نم ٌلضفأ ٍناريجو « هناطلُس نم ٍريخ ناطلسب هللا هلدبأ دق مرج ال

 هجوت جر امل هنإف « هيلع هودّسح امم َمفرأ ٍهاجو « هنم هوعنم امم عسوأ قزرو

 لّوحتو هريغو ركسعلا ءاضق يف رقتسا ىتح اهب ىقرتي لاز امو . مورلا ةكلمم ىلإ
 هلاح تنلحو ء نانط ةئاصقب هريغو هحدمو مورلا كلمب هصاصتخا معو « يفنح

 نم لقتناو . هنم ىظحأ ( ٍدارُم ٍدمحم ٍناطلسلا ) دنع ْرِصِي مل ثيحب ًادج كلانه

 )١( عماللا ءوضلا يف ) 1545/1 ( .
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 ( عياوجلا ّممج ) حّرشو « ُرباكألا هيلإ ددرتو « ىوتفلا بصنم ىلإ ركسعلا ءاضق

 يف ٌةديصقو ٠ يراخبلا ىلع ًاحرشو [ با ] ًاريسفت لمعو « يلحملل هّيّقعت رثكو
 راد اهامس ةسردمو ًاعماج لوبنطسإب أشنأو « تيب ةئمتس وحن ضورّعلا ملع

 رودلا رّمعو . ايندلا هيلع تلاثناو اهنودب رخآو ةبطخب ًادجسم رّمع لب ثيدحلا
 . ةئمعبسو نيتسو ىدحإ (9/11[7] ةنس يف جحو «نباكألا هيلع ذخأف هُملع رشتناو

 ةئمعبسو نيعستو ثالث 2")[ 7/47 ] ٍةئس رخاوأ يف تام ىتح هتلالج ىلع لزي ملو
 [ 181 : هناطلس حدم يف هدئاصق علاطم نمو هنود نمف ٌناطلسلا هيلع:ىّلصو

 بلا كلام هنأ الإ ٌدحبلا وه 2 ًالساب ُثيللا هنأ الإ ٌنسمشلا وه

 نأ اهيف ركذو . ةلفاح ةمجرت 20( ةينامعنلا قئاقشلا ) ٌُبحاص همجرت دقو

 ةرم هاتأ هنأو اهّلبقي ملف ةرازولا هيلع ضرع  ٌدمحم ٌناطلسلا  مورلا َناطلس

 بطاخي ناك هنأو . هقّرمف ٌيعرشلا هجولل ٌةفلاخم هيف . ناطلسلا نم ٌموسرم

 ناك هنإو . ًةحناصم هُحفاصي لب هّدي لّبقي الو «هل ينحني الو همساب ناطلسلا

 كئسبلمو مارح كُمعطم : هل لوقي ناكو هيلإ ّلسرأ اذإ الإ ناطلسلا ىلإ يتأي ال

 نيلماعلا ءاملعلا نم هنأ ىلع لدت ةّمِج َبقانم هل ركذو . طايتحالاب كيلعف مارح

 . 9يواخسلا لاق امكال

 نسح خيشلا نب سيوأ ْنب دمحأ 0

 «نيدلا ُثايغ ٍناقلا نب ناكليأ نب اغُبَقأ نب نيسحلا نبا

 1/5 ةنس ىف ٌريربتب ىّوتملا هيبأ دعب كلم . امهناطلسو َريِرِبَتو ًدادغب ُبحاص

 )١( ةئمئامثو نيتسو ىدحإ [1] يف .
 . ةئمئامثو نيعستو ثالث [أ] يف (؟)
 .(مهملا) 6

 . ( 545/١ عماللا ءوضلا يف (5)
 بهذلا تارذشو . (1416 544/١ ) عماللا ءوضلاو 1١1١/1١ -1١17(. مالعألا (5)

 . (987 مقر ١/ 1١18 ) ةنماكلا رردلاو . ( )9/ 1١١
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 َبَلَح ميلق مث . ةئمتسو نيعستو سمخ 790 ةنس ىلإ ماقأف ةئمتسو نيعبسو تس

 ًدادغب ىلع هئاليتسا نيح كئِلروميَت نم ًالفاج هياحصأ نم سراف ةئمعبرأ وحن هعمو
 هماركإ يف غلابو ًةرهاقلا همدقتسا مث . هماركإب َرمألا لسرأف . قوقرُب رهاطلاب ًاذئال

 لويخ ةّدعو ٠ شامُق ٍةعطق يتئمو « ٍرانيد يفالآ ٍةَرَّشع ّوحن هل لسرأو . هاقلت ثيحب
 رفاس نأ ىلإ هلظ يف ماقأو هل اتخأ ُناطلسلا جؤزتو . ٌكيلامم اهّلثمو ًةيراج نيرشعو
 دعب هدالب ىلإ ٌدمحأ داع عجر املف .. َبّلحو ماشلا ةهج ىلإ ! ركاسعلاب هجوت نيح هعم

 ةعامج لتقو « هّتريس ثءاس نأ ّْبلي ملف هتلالجو هثهاجو تديازتو ًافيرشت د هسبلأ نأ

 لعفف ''[ اهّملتسيل ] ٌزاريشب كئلروميت ٌبئان اوبتاكو هوجرخأو نوقابلا هيلع َبّنوف
 هب ىقتلاف َدادغب ىلإ هعم رفاسف «٠ لصؤّملاب. ينامكرّتلا فسوُي ارق ىلإ اذه بّرهو

 دادغب ركسع نم ٌريبك ٌعمج امهعمو تارفلا اعطقو ماشلا ّوحن امزهناو هورسكف اهّلهأ

 نم هريغو َبَلح ُبئان امهيلإ جرخف بلح نم ًابيرق روجاسلاب الزنو « نامكرّتلاو

 اهجوتو ةامح ُبئان رسأو ٌيبلحلا ٌركسعلا اهيف رسكنا ًةعيظف ٌةعقو تناكف باونلا

 هورسكف ٌةعامجو اهيئان هاقتلا 0[ ىنسهب ] نم ًابيرق ناك املف مورلا دالب ّوحن
 اهلخدف ٌدادغب ىلإ داعو . كلذ ديغو ( ةفالخلا فيس ) هل لاقي ًافيس هنم اوبلتساو

 يف ٌبلح ىلإ ءاجو هدرفمب ًابراه جرخف ٌراتتلا اهيلإ ءاج مث ًامكاح هدم اهب ثكمو
 هلاقتعاب دصانلا مّسر مث هدم اهب ماقأف ءارقفلا ّيزب وهو ةئمعبسو تس ١7 ةنس َرَفص

 مث « ّقشمد ةعلقب ههجوت يف لقّتعاو اهيلإ هجوتف ةرهاقلا ىلإ بلُط مث . اهب لقعاف
 ةافوب اهنع ٌراتتلا لزن نأ دعب اهلخدو ٌدادغب ىلإ داعو « ناطلسلا ءاضر ريغب قلطأ

 هَّرّسأف هيلع ٌةرسكلا تناكف ٌفسوي ارقو وه َعّرانتو هتداع ىلع رمتساو . كنلروميت

 . ةئمعبسو ًةرشع ثالث 0٠ ةنس رخآلا عيبر رهش خلس دحألا ةليل يف اقنخ هلتقو

 ©"0[ ةرئاحلا ] ةريسلا راس هنإ : لاقو ٠ هئابنأ يف هتمجرت رجح نبا لّوط دقو

 )١( اهملستيل[ ب ] يف .

 اسهب [ ب ] يف ففز .

 ةرئاجلا [ ب ] يف 2م .
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 ًارهاجتم ءامدلل ًاكاّفس ناكو لاق . نايعألا نم سفن ةئمنامث ٍدحاو موي يف لتقو

 ةيبرعلاب ريثك ٌدعش هلو اقيسوملاو موجنلاك مولع ةدع يف ٌةكراشم هلو حئابقلاب

 . ملعلا لهأل ةبحمو « لّيحو ءاهدو قعاجش عم ٠ بوسملا ًطخلا بيكو اهريغو

 ىلع ًاكمهنُم ًاكاتف « ةيعرلا ىلع د ٌةوطس هل ًابيهَم ناك : ةيرصانلا بيطخ نبا لاقو

 . اقيسوملا ملع يف ىلوط ّدي هل « تاذللاو برشلا

 نسحلا نب ُدمحأ يدهملا ٌمامإلا 7

 دمحم ن نب [ 19 ] مساقلا مامإلا نبا

٠ 54 ةنس هللا همحر دلو هيلاو ةمجرت يف هبسن ٌمامت يتآيس
 نيرشعو مست 

 مادقإو ٍنانج ٌةوقو ةعاربو ةعاجش هنم ثدرهظ نلاجرلا ("1[ ٌلبم ] غلب امل مث ؟ بفلأو

 هدلاو توم دعب ٍمساقلا نب دمحم هللاب ديؤملا هّمع مايأ يف هنم عقوو « ٌدئاز

 يف رمتساو « ةقفاوملا ىلإ ُدمألا داع مث ةفلاخم ٌضعب مامإلا نب نسحلا ٍدهاجملا

 . ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا هّمع مايأ يف مث . اهرخآ ىلإ ٍديؤملا مايأ

 لخدو ةروثأملا تاعقّولا يملا لهأب عقوأو ةروهشملا تاداهجلا همايأ يف دهاجو

 هل نعذأو كلامملا كلت 1 قدي َتْومَرْضَح ىلإ « ىرخأ لعب ةرم « شيجلاب

 دعب ًةرم ٌفوَجلا لخد مث . مامإلا ىلإ هباكر ثحت اولصو لب « ع عفاي يطالس

 تام ىنح , او ةمشل ةئادمو حلا ةرضانمو ةدهاجم ف ل امو « ةرم

 ٍرباكألاو ةداسلاو ءاسؤرلاو ءاملعلا نم ٌةملكلا تعمتجاف هللا ىلع ٌلكوتملا هّجع

 ىلإ زمألا داع 0 ةفلاخملا لضعب ٍديؤملا نب ا نم ع . هوعيابو هيلع

 (هافوت ) نأ ىلإ نيملسملا نع عفدلاب ًامئاق ًادهاجم كلذك رمتسأو . هتمجرت

 مارملا غولب باتكو . ( 79 مقر ١؟ - ١١9/١ ) فرعلا رشنو . (١١1؟/١1) مالعألا )١(

 نيسح يضاقلا فيلأت . ٍماَمِإَو كلم نم نميلا ٌكلُم ىلوت نم يف ماّنْحلا كسي حرش يف

 . "8ص يشرَعلا دمحأ نبا

 . غلابم [ ب ] يف (0)
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 هدهشمب ربُقو ءففلأو نيعستو نيتنثا ٠١97 ةنس ةرخآلا ىدامجج يف ىلاعت هلل
 . خيراتلا اذه ىلإ سانلا نم ريثك نم ةرايزلاب ًادوصقم لاز امو . سارّغلاب روهشملا
 هارث هللا ّلِب . نيدئاعملا عفدل مهّسوفن نيلذابلا نيدهاجملا ٍةمئألا مظعأ نم وهو
 . "9هناوضر لباوب

 هذه ٍلاجرلا يبأ نب حلاص نب يلع ةمالعلا يضاقللو - « ةرابز موحرملا يأ»١  :تلق ١(
 : يهو هبورح مايأ نم ًاريثك اهنمضو ّيدهملا مامإلا دهشم زارط ىلع ٌةبوتكملا ٌةديصقلا
 انمغرب حيرضلا اذه يف لح دقل
 مئاق ٌلضفَأ ٌيدهملا ىدهلا ٌمامإ
 همزعب َرامِذلا يمحي لزي مل نمو
 هفيسب والبلا راطقأ رمطف
 ةدجب كاذ دنع (اعنص ) رصاحو
 ( ٍرِفْنَخ ) لالطأو ( جحل ) ىلإ راسو
 (ةدمص ) وحن ىنثنا مئ اهحلصأف
 امط دق فوخلاو ( يفوججلا ) ّدالب ّمأو
 ًامراص (دجنلا) يف ( صاصرلا ) ىلع ّلَسو
 ٌمفان موقلل ّقِبي مل (مفاي ) يفو
 مهتامُك نب ْعَدَي مل ( لضف لآ) ينو
 مهشويج ٌدح لف ( َتوَمَّرْضح ) يفو
 اعد زذإ ( ةّجح لالطأ) ىلإ داقو
 اهداف دنع ( َنييييذ ) ىلإ لامو

 هدكذ عاش يذلا ٍدرفلا ( قريألا ) يفو
 اهلامف ءوسب اهانفأ ( ٌنايفُسو )
 ًايعاس ضرألا ىلع مهنم ىرت نإ امف
 ًاسراود اموسر مهيناغُم ثحضأو
 يذلاب زوفلل هللا هعد املو

 اردابم ندع تانج ىلإ باجأ
 هتوم خيرات لضفلا اذاي تعش نإف

 ١و 0 مابه 1٠١915 ةنس

 يلجتي ٍةيِاوُملا ليل هب ٌمامإ
 لبيتم ملاع مامإٌريخو
 ؛5 لك اهناكس نع ُفشكيو
 لكوسلا مئاقلل اهدقمو
 طاق هج 37 ف ٌلظي

 لؤي يأ ًالضعم اهنع حزحزف
 لجنجكلاك ٌةلوقصم هبتاوج
 لحم ٌرعأ موي يف فيسلا نم
 لفلغُم وأ انقلا تحت ِكلاه ىوس
 لتّقم لك يف دنهلا ٌفيب مكحو
 لفحج دعب ًالفْخَج يدايألا قكب
 لهثم لك يف فيسلاب مهقّرمف
 لظنح ةراصُع اجيهلا يف ّموقلا ىقس
 لَبْذ ٌطخلا انق نم قاقد ٍرْمْسسب
 لغلغم وأ ابُّظلا تحت ِكلاه ىوس
 ( لّوعُم نم سراد مْسر دنع لهف )

 لبتقتملا هيغس يف هل ّدعأ

 لسمرم ريخ ىفطصملا برّقب زافو
 (لزنم ٌجهبأ ٌيدؤَتلل دلُخلا يفف)
1١8 

 -ًالاسرأ اهنم اوجرخف ءاعتصب مِهّتويِب تناك نيذلا ٌدوهيلا جرخأ هنأ هيقانمو هنساحم نمو
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 '"'نيدلا فرش مامإلا نب رهطملا نب نيدلا ٍديمح نبا

 : ( قوربلا حيولت يف قوشّملا حيورت ) ٌتلؤم ٌئيناعنصلا ٌُبيدألا ٌرعاشلا

 يف نيمأ دمحم هل ٌمجرت دقو . هرصع لهأ نم ٍةعامج نيبو هنيب راد ام هيف َركذ
 يتلا ٌةديصقلا قئافلا همظن نمو . رودبلا علطم ٌبحاص هل مجرتو « ةناحْيرلا ةحفن

 : اهعلطمو « حورطَم نبا ةديصق ٌّيوَر ىلع اهأشنأ

 قسْعُملاو نمّللا ٌبْدع ْقَرَط تفيط يبو يبأب

 : ةمجرتلا ٌبحاص لاقف

 قلقلا وسكت يتلا يهف قّدَحلا دوُس نم كايإ
 ْفَرَقلا هُمِْني ٌنمالاف اهئ كّئَعَدْخيال
 قلَملاو ٍللذَّتلاب ين اوغلا ةفطالم زّدحاو

 َفَرأ هيللاوم نم انأ يذلا ىلوملا اهيأ اي

 جارخإو « ءاعنصي مهل تناك يتلا ٍةسينكلا رمش ٌمامإلا رمآو . مهتويب نم ٌقفنام اوعابو --

 ىدحإ ٠١9١ ةنس يف مث . اهبارحمب ناك يذلا ٌرمخلا قارأو « مهبتك نم اهيف ناك ام

 الجل دجسمب فورعملا دجسملا اهتاكم رّمعو اهبرخأو ٍةسينكلا حتفب رمأ يفلأو نيعستو

 : ٌيلوحتملا مي ميهاربإ ُنِب دمحم ٌةمالعلا يضاقلا هيف بتكو

 مساقلا مئاقلا طبس ُدمحأ ىدهلا ٌسمش ٌيدهملا انمامإ

 يمساف وأ ُلبق يود اهل نكت ممل تّمس تامارك هل

 ملاعلا ٌتيخأ اعنص ٌدوهي 2 هين ىوس اهنم نكي ول ول

 متئاق وأ شل دجال ًآدجس مهتعُيب هلعجو

 مناغ يف ٌهيراتلا ّقفنأ»و ًامناغهبرمألاب زان دق

 ١٠و

 ٠  ةرابز موحرملل ] نيدّدجملا ةمئألا ركذب نيدشرتسملا ةفحُت حرش نم ىهتنا

 حاضيإو . 77”7ص نميلا يف يمالسإلا يبرعلا :ركفلا رداصمو )1١١1/١(. مالعألا (0)

 . ( 7844/9 ) نونكملا
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 : اهُعلطم يتلا ٌةديصقلا هرعش نمو . لئاطب سيل وهو . اذه نم لاطأ مث

 !الداع ةافولا ٌتِئئاج كلام الذاوعلا يب ٌتّمشأ أَشَراي
 الئابحلا كّيْذُه ىل ُْتَبَصن دق ًامئاد ًادودُص ينيلوث َتلزام
 الئاط اهنم ُتلّصح ام يسفن ُتققو املف اهيف ينتعقوأ

 : اهُعّلطم يتلا ٌةديصقلا همظن نمو . ٌةليوط ٌةديصق يهو

 ٌلَمُملا ِكَّرَتعُم نيبام َلّرفشلاٌايأ

 َلَدَجلاو ةرسملا نيد ايم يف [17] يضر َمايأ

 : اهّلوأ يتلا ُثايبألا هرعش نمو . ٌةليوط ٌةديصق يهو

 ةلهتسم ثحربالو هيلع َةّلِظُم باحس لك ّلْثألا ىقس
 : هرعش نمو

 [ "*[ ٍمَجْنأ ] مث َمَجْنَأ ثيغلاو ٌمَّدقم رخو ٌعيبرلا َميق
 ول ءاونلألا ٌمَدقُمو

 ًافّرَطُم ْكُشني ٌوجلاو

 بيد َقاوُر دم ُبكخشسلاو

 هلا مل ضو لاو

 ملس هارو ٌىلولا ىلص

 مَلْعُم ٍنوللا ّيتخاف كل

 ميم ٌدرُبهنأك نيرظانلا ٌقوريادبف

 . 20[ ًابيرقت 3 ] فلأو َنينامث ٠8١ ٠ ةنس يف يفوتو ٌةديج ٌتايبأ يهو

 ©20يدزَبَدراجلاب فورعملا نسحلا نب ٌدمحأ

 . نيدلا مجن نب ّرمع خبشلا نع ذخأ « نيروهشملا ءاملعلا ٌدحأ ٌريربَت ليزن

 . مجنأ [ ب ] يف 222

 . (1118 ) ةنس يف ؛ ًابيرقت » هتافو نأب ( 177/١ ) فرعلا رشن يفو . [ ب ] نم ةدايز (5)
 , 178 )١/ نيفلؤملا مجعمو ( 004 مقر ١/ ”٠ ) ةاعولا ةيغبو .(ا1/١11) مالعألا (5

 )١114/5(. بهذلا تارذشو .(745 مقر ١114 17/1) ةنماكلا رردلاو .( 9١١ مقر
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ةلمج نم لعلو ًةعامج هنع ذخأو امهريغو ٌيِسوُصلا نيدلا ماظن نعو
 نم ذخأ نم 

 « ًاروقَو اند ًاَملاع ناك : ٌيونْسإلا لاق . بجاحلا نبا رصتخم راش ٌدّضعلا

 . تاهجلا كلتب خويشلا ّدحأ ناك هديغ لاقو . فيئصتلاو لاغتشالا ىلع ًابظاوم

 نبا ةيفاش ٌحرشو ريغصلا يواحلا شو ٌيواضيبلا جاهنم حرش اهنم ٌتافنصم هلو

 نيعبرأو نيتنثا 741 ةنس تامو ٌةديفم شاوح فاشكلا ىلع هلو ؛ بجاحلا

 . ةئمعبسو

 2”يريِهُزلا نسح نب ُدمحأ ةيقفلا

 يف هلو بفلأو ٍةئمو نيعبرأ ٍةنس ًاييرقت دلو . هدعاشو ٍرصعلا ٌبيدأ

 هناويد ىلع ُتفقو دقو . ٌليلق هنم ٌلفاسلاو « درع هٌعيمجو « ىلوّطلا ُديلا مظنلا

 نب ٍدمحم نب دمحأ ديسلا ٍنابَكوَك لهأ حدم يف هُرثكأو . "”فيطل دلجم يف

0 

 مامولا انالوم حدم يف هلو . نيروكذملا ةوخألا ٍةعبرألا دالوأك َنابكوك نايعأ

يف هل بدألا يف هعاب لوط عمو . ٌُدئاصق هللا همحر ٍنيسحلا نب سابعلا يدهتلا
 

 وم اهل يخلا راعشألا نم اريثك درطتسيو قئاقرلاب هيف يتأيو. « ٌنسح ٌكللسم ظعولا

 مج ًءاعنص عماجب هيلع عمتجي ناكو « ""[ ماقملا ] يف ٌةقباطمو «ء بولقلا يف

 ٍريسفتلاو ثيدحلاو ِةلآلا ملعب ٌةمات ٌةفرعم هلو « ٌلوبَق بولقلا يف هظْعّولو . ريفغ

 ةوالحو ةرضاحملا نسح يف هلو . اهلهأب ٌةّيشتو ةقيرطلا ىلإ ليم هيفو . بدألاو

 وهف « هريغل سيل ام ٍراعشألاو رابخألا بتئارغ ءالمإو « ةردانلا ٍةحالَمو ةهكافُحلا

 تاحّراطملا نم هنيبو هنيب ىرجو « ٌةددعتم تارم ّىلإ دَقَو دقو . هثييلج ٌلمَيال

 ٠ 215 مقر 41-10 )١/ رطولا لينو ( 414 مقر 11١/١ ) نيفلؤملا مجعم (1)

رب ءاعنصب ريبكلا عماجلا يف( ةيبرخلا ةبتكملا ) يف هنم ةفيسن دجوي قفز
 ةخسنو بدأ 184 مق

 . 08 1859 مقرب ةيناطيربلا ةبتكملا يف

 1١9 - ١١١ ص يرمعلل ثارعلا رداصم : رظنا

 . ماقملل [ ب ] يف م
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 رغشلا ةدوُج يف هيلع مّدقأ الو.. ٌدضحلا هيلع يتأي ال ام ِةيملعلا ٍلئاسملاو ةيبدألا
 هكر دأ نمم ًادحأ

 , ٌعماج هنإف كاذب ٌقيقح وهو , ٌةلماك

 ٌةبْعَر هيلإ مهلو سانلا يديأب ٌروهشم هرعشو . رصعلا لهأ نم

 ةرقو 2 كسلا نُسُحو « ةدوّجلاو ةلازجلا نيب

 يحتنيو ع مهب هّئشتيو برعلا طمن لع هرعش يف يشمي ام ًاريثكو « يناعملا

 200[ مهقيرط ]

 همزعبي ٌلاَحُملا ّرمألا لواح نمو
 ّدسأ ٍةكارأ نم سسنأ دهاعم
 مهو يداؤن اهاّبلف يتعد

 طم كك قون الإ الإ ٌدعلاامو
 عبرأ قوف هنأ الإ رشخصلا نم

 هّلظب ريجهلا بح نم ُثَلِق اذإ
 انقلا ىلع ُثالياسلا سوفنلا ُريخو

 : اهيف لوقي يتلا هُئديصق هرعش رّرُع نمو 2

 ٍمرْغم فوخ منغم نع ثفتلت ّْملو ملعاف ةبحألا ٌلضو ىنملا ٌغولب
 ٍمرْخُي مزحلا نع رجعي نمو هلني
 ملكت ملف ينذأ اهل ٌتْخصأ

 مجنُم ٍبوَص ّلشم اهِييِواو ئقس
 [؟١] مجعأ ٌتوص ىّدصلا نكلو يغّصأف

 ٍمهذأ نيسيمخلا نيب ام ٍدْرجلا نم

 مهطم تلخب تّدش دق جوملا نم
 مّلقملا ّلظ تحت حاض انأ لقق
 ©[ مجاس ] َقَرْزأ تخت ايانملا ٌريخو

 : اهُعَّلطم يتلا ٌةديصقلا ٍةنانطلا هدئاصق نمو

 دئارف دئاصق نم هل مكو ةكرحلا نع َفُعض دق هنأ الإ ةايحلا يف نآلا وهو .

 [ بال ] رص ىنُملا قدِص امو ْتّقَدَص

 ةنس مّرحم َنماث ءاعبرألا موي تامو . نيعبسلا زواج دق هلملو « هباصأ جلاف ببسب

 دنا ءاعتصب ] فلأو نيتئمو ' 50[ ةنس ] ةرشع ّعبرأ 4

 )١( مهتقيرط [ ب ] يف .

 ) )0مجلس [ ب ] يف .

 ب ] نم ةدايز (؟ [.

 ) )5نم ةدايز ]1[.



 7 يلع نب نسح نب نيسح نب دمحأ

 نسح نب نيسح نب دمحأ

 20ناليزأ نب يلع نب فشوي نب يلع نبا

 ٌباهشلا « ٌةنسلألا هيلع يذلا وه لب « رثكألا يف فذحت دقو ةزمهلاب

 يف دلو . َنالْسَر نباب فرعُيو ء سيقملا تيب ليزن ٌيعفاشلا ٌيلْمرلا سابعلا وبأ

 ةئمعبسو نيعبسو سمخ 171/0 ةنس يف ليقو ةئمعبسو نيعبسو ثالث الا" ةنس

 يف ناكو « َنينس رشع ٌؤحن هلو نآرقلا ظفحف « ٌةوبَص هل ْملْعُي مل اهب أشنو َةّلْمَرب

 يدنشقْلَملا ىلع ّيواحلا أرقو ءٍمظنلاو ٍدهاوشلاو ٍةغللاو وحنلاب لغتشي ءادتبالا

 اهب َسّردو « ةيكصاخلا نسيردت يلو باسحلاو يفئارفلا هنع ذخأو . مئاهلا ٍنباو

 يف سلجو . فّوصتلا ىلعو « ًاعٌربت لاغتشالا ىلعو هللا ىلع لبقأو اهكرت مئ َةَدُم

 ةعامج نم عمسو ةقيرطلا لهأ نم ةعامج نع ذخأو . ًادحأ ملكي ال ٌةدُم ةولّخلا

 يف ًاكراشم « ةيبرعلاو هلوصأو هقفلا يف ًامامإ راص ىتح هريغو ثيدحلا يف

 نم تاعاطلا عاونأ رئاس ىلع هصرح عم « كلذ ريغو مالكلاو ريسفتلاو ثيدحلا

 ىلع هتماقإ نع هينيم نم نس ولخت نكت مل ثيحب ةطبارمو دجئهتو مايصو ةالص

 ةبحم ًاْثوُم ٍةملظلا يديأ ىلع ًاذخآ , ًارهجو ًارس هللا ىلإ ءاعدلاب ًامئاق ٍرحبلا بناج

 ايندلا نم هيلع ضرعي ام لوبقل ًاكرات ءروهظلا مدعب فّمشلاو « لومُحلا
 هيلع ضّرعو « ةسردم سدقلاب دّدج نسح نيدلا ماسح ريمألا نإ ىتح « اهفئاظوو

 ذخأ نم عنتمي ناك لب « « ىبأف ًةضف مهارد َةرَّشع موي ّلك اهيف هل رّرقو اهّتْخيْشم

 يطاعتب هّبحاص رمأ امبرو « ءارقفلا ىلع هقّدْفيل لاملا نم هيلإ هديغو وه هب لسرُي ام

 يهنلاو . فورعملاب ٍرمألاو « ٍداروألاو راكذألا ىلع ٌةظفاحم هلو . هسفنب هتقرفت

 ىلإ ٌفرشألا رفاس امل هنإ ىتح . ةلمُج اهينبو ايندلا نع ًاضرْغُم . ركنملا نع

 عماللا ءوضلاو « ( 144/7 ) بهذلا تارذشو « ( 404 مقر 1؟١/8) نيفلؤملا مجعم 0(

 ىلوملا ةمالعلل . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشكو ء(1448:- 85/1)

 بتاك ًآلُّملاب ريهشلا يفنحلا يمورلا ينيطنطسقلا هللا دبع نب نمحرلا ديع نب ىفطصم

 .(11ا//1) مالعألاو . ( 9095و 5814/1١ ) ةفيلخ يجاحب فورعملاو يبلجلا
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 يف لاذ امد . هب عوتجي الث ياو يامذ يف سيلا ىلإ ا نم سرق ديك
 . يحاونلا كلت يف دهزلاب هيلإ ٌراشُملا راص ىتح ملعلاو ريخلا نم دايدزا

 امج هب بّذهتو ء 200[ هوديرُمو ] هّتذمالت ترّثكو , قافآلا رئاس نم ةرايزلل
 . هتكري سانلا ىلع تداعو

 َةَحِصو ةنّملا عابتاو فّشقتلاو عرولاو دهزلا يف وهو : "7يواخسلا لاق
 ءهّركذ رشتناو « كلذ يف هينادُي نم هتقو يف ملعأ ال ثيحب ؛ عامجإ ملك 5 ةديقعلا

 . ىهتنا هآر نم لك هريخب دهشو' هّئيص َدُّعبو

 لكأملا ٌنَسح « ٌةرْفُض هولعت ًاليوط ًاخيش ناكو (« ةبيذع يبأ نبا ) لاقو
 . ٌتاباجتسُم ٌتاوَعَدو ٌتافشاكم هل . ىقتلُملاو سبلملاو

 يف كلذو ء[ 77 ] هللا ءاش نإ هّركذ ينآلا ّيراخبلا ءالعلا عم عمتجا املو
 نم غارفلا دعب هنإ ثيحب هميظعت يف العلا غلاب 7[ ءافولا ] يبأ نبا دنع ةفايض
 حّوصو « هّنّكم امف هعم كلذ ّلْعف ٌحيشلا م ارو « هيدي ىلع َءاملا بصي رداب لكألا
 هئإف « سدقلا ىلإ | يراخبلا هالعلا مودق دنع َرَخآ اعامتجا اعمتجاو ثم دي مل هنأ

 خبشلا هل لاقف ٠ نيتكاس اسلجو مقسم هيلإ ءاج ىوألا : تارم ثالث هب عيدجا
 . اقرافتو ةحتافلا أرق مث « ٌفرعأ لاقق . ٌنالْسَر نبا اذه يدّيس اي ءافولا يب

 لاله ةيؤر توبث ةلدأ رّرقي ٌءالعلا ٌعَّرشو اعمتجا ناضمر نم موي لوأ : ةياثلاو
 معن هلوق ىلع ديزي ال َنالسر ُنباو ٠ كلذ يف الخلا ركذبو « دهاشب ناضمر

 عم رطفلا يف ءافولا يبأ نبا لأس 0*2[ ةرشاعلا ةليللا ] يف ءالعلا نإ مث . افرصناو
 ٌمداخ رّضحأ رّطفأ املف . باجأ ىتح هيلع ملي لزَي ملف «٠ « عنتماف هلأسف نالسّر ٍنبا
 هعضوو « ًاعم هيديب َتْشطلا ٌمالعلا لمحف ءالعلا يدي نيب قيربإلاو َتْشَطلا ءالعلا

 )١( هيديرمو [ ب ] يف .
 . (585- 1587/1 عماللا ءوضلا يف (؟)
 ىفوأ [ ب ] يف فرفز

 . ةرشاع ةليل [ ب ] يف قحإ
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 لحي ملو « لسغ ىتح هيلع ٌبصو مداخلا نم ٌقيربإلا ذخأو نالسّر نبا يدي نيب

 امل هنأ ريغ . هعم ٌمالعلا هلعف ام ريظن لعفل هّجوت الو . شّوشت الو ىتح ؛ هيلع

 . يكبيو هئاعد ىلع ُنَمْوي َعّرشف ةرفغملاب هل اعد هيلع بّصلا نم ٌءالعلا ْغَرف

 وهو « ٌدواذ يبأ نئسل هُحْرْشو « ٌةقرفتم ٌعطق ريسفتلا يف اهنم : ٌتافنصم هلو

 ةثالث يف ّجحلا رخآ ىلإ هيف َلَّصو ٌيراخبلا حرش يف عّرشو . ًادلجم ّرشع ّدحأ يف
 « نيدلجم يف ٌيواضيبلا جاهنموأ . دلجمه يف عماوجلا م َمْلِج حّرشو . تادلجم

 نم عاونأ يف مظن هلو . هكادعت رُّثكي امم كلذ ثيغ هلو « بجاحلا نبا ٌرصتخمو

 ةدئازلا ثالثلا يفو « عبسلا ىلع ةدئازلا تاءارقلا ثالثلا يف ةموظنملاك ملعلا

 ءاعبرألا موي يف تام ىتح ليمجلا هفصو ىلع هللا همحر لاز امو . رشعلا ىلع

 . ةئمّتامثو نيعبرأو عبرأ 844 ةنس َنابعش ٌرشع عبار

 : لوقي ٌراّفحلا هّعمس َدِحَلَأ امل ليق هنأ عماللا ءوضلا يف ٌيواختسلا ىكحو

 - يدرُكلا ٌنيسح هآرو . نيلزنُملا ُديخ تنأو ًاكرابم ًالزتُم ينلزنأ ٌبر
 لاقو هيدي نيب ينّمقوأ لاق ؟كب هللا لعفام هل لاقف « هتوم دعب  نيحلاصلا

 دمحأ اي َتقَّدص لاقف هب ٌتْلِمعو هّبمّلع لاق ؟هب ٌتْلِمع امف َملعلا كّئيطعأ دمحأ اي

 ٌرَّضَحو كيلع ىلص نمل ٌترفغ دق لاقف . يلع ىَلص نمل ٌرفغت تلقف . ّيلع ّنمت
 . تام نأ يئارلا ثّبلي ملو . كّتزانج

 20ْنَحْيَقُرلا نيسحلا ْنب دمحأ ١

 اهدعب ةيتحتلا ةانثملا نوكسو فاقلا حتفو ءارلا مضب حْيقْدلا [18] ىلإ ًةبسن

 تاعطتُملا ٌبحاص ُبيدألا ٌئيناعنصلا مث ؛ بّصحي لامعأ نم ٌةدلب وهو . ةلمهُم
 نيغاّيصلا ٌفُكأك ءادوس هّقك لازت الف ةغابّصلاب شّيعتي ناكو . ةقئارلا ةقئافلا
 : لاقف كلذ ىلع بتوُعف

 نيفلؤملا مجعمو )١18/١( مالعألاو ء(88 مقر )1١590/١  "١١ فرعلا رشن )١(
 . ( 07/1١ ) ةيتميلا ةعوسوملاو ,( 977 مقر )١/١18
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 نم ٍدَّوَسُملا ٌفنَكلاو ملعلا يف ٌدجملا

 ًاعم كاذو اذه ىلإ ٌتيّعس امف

 : هتاعطقم نمو

 ىنعم لك يف َلامكلا تغلب دق

 : هلو

 اهبو ٌسجر ٌعامطألا هذه

 اهكاسمإ نع ةحارلا فرصاف

 : هرعش نمو

 هناديّمب ىّلص يذلا يدفأ

 : هلو

 ٍلاجرلا لوصأ َتلهج كارأ

 رابتخالاب ٍدعب نِم ّْنكلو

 ًافراع اهنداعم نع لَّسف

 ٌةجاتحُم ةقادّصلا نإف

 ٍلوُدلا ٍةَبحُص يفاال ٍةَْغابَصلا ّنف
 لمعلاو ملعلا نيب عَمِجأل الإ

 اداّسحلا َمِلْسَت نأ وجرت مث

 ادامُي ال نأ عابطلا ميتل ٌّق

 [ 5781 غَرولا َتابرأ تئشام اذإ ّلَس

 ْمَمْطلا كرت يف ٌةحارلا امنإ

 بجاولاب ٌميلستلا الت مث
 بجاولاب ُنوسملا ٌعَبْنْيال

 اهرْكُس يف ورمع اي َتمعنأف
 اهّروم نم ولُحلا ام فرعتس

 اهرْبت نم ٌرُفُّصلا كل ْنِّيَي
 ©)هرمأ اهتناب يفراع ىلإ

 , ؟90هللا همحر مساقلا نب ٍنيسحلا هللاب روصنملا مامإلا ٍةلود ٌرخآ هتافو تناكو

 )١( روسكم رطشلا .
 : هّلوق ةرمعلا كسانم رصح يف هللا همحر يحيقرلا ىلإ بسُن اممو (5)

 نأ دعب ًاعبس فاط كبيبح : اولاق

 يلّصاوت ٌلبح تلق رّصقو : اولاق

 يتجهمب تلق تارمججلا ىمر : اولاق

 داتسحلا ةمالم : ثلقف ىَيل

 يداقر ٌبيِط ُتلق مرحأو : اولاق

 يدانع قرط تلقف ىّعس : اولاق

 -شابعلا . ٌيدهملا مايأ يف ٍةيرجه بفلأو ٍةئمو نيتسو نيتنثا 1117 ةئس هتافو نأ ًاقيقحتو



 9 يناعنصلا ناّرولا نيسح نب دمحأ

 ©0أشنملاو دلوملا ٌيناعنصلا ناّرولا نيسح ْنب دمحأ -1؟

 لختشا مث ةيلآلا مولعلا يف عّربف رصعلا خياشم نع ملعلا ذخأو ©")ةنس دلو

 ,رّوصتلا ٌنسح « مهفلا ُدّيج . ظْفِحلا ٌيوق وهو . هنم ٌريثكلا عمسف ثيدحلاب

 . هيشاوحو .فاّشكلا يف ّىلع أرقي اذه ريرحت دنع وهو . يذلا ننس ينم عمّس

 ٍرضعلا ءاملع دارفأ نم وهو ةيثيدحلا بّتكلاو ةيلآلا مولعلا يف ًاسّردم راص دقو

 رصعلا لهأ ُبلاغ هنع ٌزجعي ٍةدؤَجلا ةياغ يف ٌدعش هلو . هدوجوب هللا "”[ هلّمج ]

 . ِناَعَم ٍةوُقَو « ماجسنا نسحو « سفن لوط عم

 نم ريثك يفو « ٌدواد يبأ ننسو .٠ نيحيحصلا يف اذه دعب ّيلع عمس مث
 عامسلا ىلع ٌرمتسم نآلا ىلإ وهو . كلذ ريغو ٍلَّوطُملاو فاشكلا يفو يتافلؤم

 ةمالعلا انخيش هخياشم نمو . ٌمات ٍرّوصتو « قداص مهفو « ةيوق ةيانع عم يلع

 نم امهديغو يمألا ٍدمحم ٌنبرشلا ٌدبع ٌةمالعلا ديسلاو « ٌينالْوَخلا ئبحي نب ٌمساقلا

 . ٍرصعلا مالعأ

 . ( 175/1١ فرعلا رشن رظناو ) ةرابز موحرملل  نوتملا عماج نم ىهتنا . هللا همحر :

 )١( رطولا ليث )944/١رقم!4 ( .
 دلوم نأ « ينجشلا ةمالعلل «راصقتلا ١ يفو . هتافو الو هدلوم يناكوشلا ركذي ملو (؟)

 . ةيرجه فلأو ةئمو نينامثو تس ( ١١457 ) ةنس ةمجرتلا بحاص

 طبضو « ناسل قالطنا عم « عمس نم هل برطيام ثيدحلا ءالمإ نسح يف هل ناكو
 . فيرحت وأ فيحصت ىلع هناسل رمي نأ لق . نايب
 يف ليقو ربلا يف ةيرجه ١778 فلألا دعب نيتئمو نيثالثو ٍنامث ةنس يف هللا همحر تام مث

 . ىهتنا . ةرايزلاو جحلا دعب هلحاسب ربقو ؛ رحبلا
 . رشع ثلاثلا نرقلا يف نميلا لاجر مجارت نم رطولا لين يف هذه نم طسبأ ةمجرت هلو

 نب يلع نب نسحلا نب دمحم ةمالعلل ( ١701ص ) راّصقتلاو ( 4/١ ) رطولا لين رظنا

 . ه554١ ةنس ىفوتملا يراتذلا يريمحلا ينجشلا رصان نب دمحأ

 . لمج [ ب ] يف (9)



 نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحأ م

 نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحأ -؟؟

 27)ُباهشلا « ماسم نب دمحأ نب دمحم نب ىسيع نبا

 . فْلُع ُديغصت « ةلمهُملا نيعلا مضب ِفيَلُعلا نباب ٌفورعملا ٌيعفاشلا ٌنيكملا

 اهب أشنو . ةكمب ةئمزامثو نيسمخو ىدحإ 80١ ةنس ىلوألا ئدامجج يف دلو

 « جاهنملا ٌضعبو « امهَضَرَعو َةيوّرَثلا ني نيعبرألاو « ةيوخنلا ةيفلألاو َنآرقلا ظفحف

 « يطريمألا مي ميحرلا ٍدبع ٍنيزلاو « مّجنلا هدلوو « دْهف ٍنبا ّيقتلا ىلع ةكمب عيسو

 هسورد نم ريثك يف َيناهكافلا ٌرونلا مزالو . ٌّيمّلَعلا ئيحيو يناجْؤُملا لضفلا يبأو

 « ةعامجو يرجؤجلاو 20[ يريَّضُخلا ] ىلع ةرهاقلاب عمسو ةيوحنلاو ةيهقفلا

 : ٌةنائطلا ٌةديصقلا هذه هتمو . ٌلوبقم ْمظن هلو . ًارارم اهلخدو

 كردُتال ٌةياغٍةيربلااضرف كزنيام عدو ايلعلا بناج ذخ
 ٍلِزَعَمِب كنع ٌلذلا ٌليبس ٌلعجاو
 اميرف ٌماركلا كتدوم خنماو

 ةصرق ودع نم كل ثدب اذإو

 امنإف ّيبغلل ينامألا عدو

 ٍةميزع نودب ًاببس يضتقي نم
 اهنإف ٌردعلا ٌةارادُم ٌثسعت

 هل نَم الإ تاياغلا ُكردُيال

 ٍةميكشو ئقترُت ال ٍةبضه وذ
 هيأر ةظيفحلا دنع ٌلئافال

 )١( مالعألا )1/١١(.

 ©[ كتسمتُي] هبام ٌنسحأ ٌدعلاف

 ٌكردتسُيام تافو ميركلاّرع

 كتفي نم الُعلا اخأ نإف كتفاف

 كهنُم ٌءاد رحلل ىنُملا بقع
 [؟14] ُكّردَملا ٌرعو هيهاذم ِتّلض

 كعوتو ٌموسجلا هب ٌلوحت

 كَسْنَم هادي ْنِم يح لك يف
 ككحم ىرولا يف ليزج برض
 ٌكحمألا ُهلألا هل نيدَي ثَّرع

 كنحم ٍنامزلا بيرجعتب ْنكل

 بهذلا تارذشو ( ةا/7 مقرا1/٠) نيفلؤملا مجعمو

 . (190/1 ) عماللا ءوضلاو . (145-141/8)
 . يرضيخلا [ ب ] يف ()

 . كسمتت [ب ] يف (9



 مو نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحأ

 العلا بلط يف ّرعلا ٌمانّس ٌبكراو

 ام ليصحت يف دوهجملا غرفتساو

 هيّذِاف لزنم كب ابن اذإو
 ٍةحاس يف ىرُت نأ كسفنب بَّغراو
 ًامظعتسم ال ناطوألا نع لحراو

 هداتعيام ٌدض ٌركيٌوحلاف

 ةدلبب ٌئاوهلا هاّشغت اذإو

 هَّتْلِع ٌفراعملا تركنت ىتمو
 : اهنمو

 ٌةزيزع ٌدوكت ال سفنل اره
 لزي ملو ماركلا لبس ٍدجاولو

 ىنفلل يقلُت مايألا دي اثبت

 هّظح سُعاقت ىلع تيبللا 7[ يكبُت ]

 كدرحتت ىوّلاو نكست ماتح

 كلهت ًابح داكت ٌسوفنلا هيف
 ُكْدوِبتو ٌلِقتست ةِطملا عدو
 كَمرُملا ميركلا ٌرحلا اهب ىقشي

 ُكّلملاو ىدّملا ّرع ولو ًارطخ

 ُكِتِبَيو هنع ٌلذلا بوث ٌطيمُيو

 كيفي ًافسخ ميِس وأ ىذألا ىبأي

 ُكنعيو رايدلا نع َنانعلا ىَْي

 كلئنم يلاعملا قرط ىلإ اهلو
 كئنُيو ىذقلا نع َنوفّجلا يضغُي

 كِيميامًادغ هِّلستو ًآمْلِس

 كحضيف ءاجّرلا هُمِعطُتو ًانيح

 ىلع در هلو . ةيقبلا ىلع ٌةلالد رادقملا اذه يفو . ةليوط ةديرف ةديصق يهو

 ٌبحاص هنع باجأف ( يواخكسلا غامدل يواكلا ) هامس يذلا هفنصم يف يطويسلا

 نب ديزياب ) مورلا ناطلسل فلأو ( يواكلا ىلع يواهلا ) هامس فلؤمب ةمجرتلا

 نيسمخ هل بّترف « هئارمأ نم هّريغو هحدمو ( موظنملا ٌودلا ) هامس ًاباتك ( ٌنامثع

 دمحم نب تاكرب ٌديسلا ةكم بحاص حدمو « اهب لّمجتف . ةنم لك يف ًارانيد

 . همظن ٍنسُحو هتغالبل « ًاغلبم هل رّرقو هب ئتأف ٠ هحدم ىلع رصتقاو ّينسحلا

 عم « همظن يف هيلإ ٌراشملاو هنامز ىبنتم راصو .٠ دهف ُنبرهللا ٌراج خيشلا لاق

 ةجحلا يذ نم ءاثالثلا موي ىحض يف تام ىتح ةكم يف َيقبو . ةكرح ٍةلقو ٍنوكس
 . ةئمعست دو نيرشعو تس 977 ةنس

 )١( يلبت[ ب ] يف .



 يعفاشلا يرهاقلا باهشلا نب دجملا اغبنط نب بجر نب دمحأ 03

 2)يعفاشلا ُيرهاقلا باهشلا نب دجملا اغُبنط نب بجر ْنِب دمحأ -؟4

 نم 7[ ىلوألا ] رشعلا يف دلو . هّدجل ًةبسن يدْجَملا نباب [ ب8 ] فرعُيو
 َنآرقلا ظفحف اهب أشنو « ةرهاقلاب ةئمعّبسو نيتسو عبس ا/717 ةنس ةدعقلا يذ

 « ينيقلُبلاب هقفتو . كلذ ٌريغو وحنلا ةّيفلأو ؛ يواحلا ٌعيمج مث ع جاهنملا يضعبو

 يواحلا يف عفتنا هيو . ابابلا نب ىسوم هفرشلاو يريمّدلا ٍلامكلاو « ِنَقلُملا نباو
 ذخأ اذكو « اهّريغو ضئارفلا ذخأ هنعو . ئقارعلا سمشلاو « هيف همّدقت ديزمل

 سمشلا نع ةيبرعلاو « ّيلبنحلا ٍنيدلا رع نب يقتلا نع ٌباسحلاو ضئارفلا
 ءاكذ عم نوئفلا ىف يف مدقتو 2 دهتجاو . بلطلا يف [؟١] دِجو ٠ يميَجُعلا

 « ٍةسدنهلاو « باسحلا عاونأ يف ًاسأر زاصو « مدقتلاب هيلإ ريشأو « ٍطرْفُم

 ٌنايعألا هب عفتناو . عِفادم الو ع عزانم الب تقولا ٍلِعو ء ضئارفلاو «٠ ةئيهلاو

 يف ضماوغلا فئاطل ٌزاربإ ) اهنم ٠ ةديفملا فيناصتلا فئصو هنونف يف هومزالو

 ًاباب نوتس يهو « ىربكلا ٌةلاسرلاو ةيربغجلا م ٌحْرْسَو ( ضئارفلا ةعانص زارحإ
 ميظع وهو . باسحلا يف ءانبلا نبا صيخلت ًاضيأ حرّشو ٠ يناوّراملا هخيشل

 عماج يف ديفملا ٌلوقلا ) و ( رئاودلا عْبُدِب لمعلا يف رئاحلا ٌداشرإ ) هلو . ةدئافلا

 (لالهلا باسح ةفرعم يف لالُزلا ُبذعلا ٌلهنملا )و ( ديلاوملاو ٍلوصألا

 ٌموضلا ) و ( بيجلاب لمعلا يف ٌةلاسرلا ١ و ( تارطنّقملاب لمعلا يف ٌلوصفلا )و

 يف ىرخأو ( ريسملا عبرلا ) يف ٌةلاسرو ( حئافصلا ىلع ٍطوطخلا عضو يف حئاللا

 خيراوتلا جارختسا ) يف ىرخأو ( طاسوألا ةفرعم ) يف ٌةساركو ( يلالهلا عبرلا )

 عضاوتلا عم كلذ لك « ةديفملا فيناصتلا نم كلذ ُديغو ( ضعب نم اهضعب

 )١( مالعألا )١/1718( . نونظلا فشكو ( 014 مقر 7*ا//١) ةاعولا ةيغبو ) ١/54 ( .

 عماللا ءوضلاو )١/ 17١7 5٠0(. نيفلؤملا مجعمو )8/١#ارقم١١75(.

 نيفراعلا ةيدهو . ( 4 مقر 45) نايقعلا مظنو .(؟54/ا) بهذلا تارذشو

 )ه/ه؟١ا(.

 . لوألا[ ب ]يف (0)



 اإل يعفاشلا يرهاقلا باهشلا نب دجملا اغبنط نب بجر نب دمحأ

 20[ فرّطلا ]و ةرداتلاو « ةتكلا ٍداريإو ء نّسحلا تئَكلاو ٍنوكسلاو ةنامألاو
 . هديب عاطقإب مهنع ءانغتسالاو رهزألل رواجملا هلزنمب « سانلا نع عامجنالاو

 . ةيكبناجلا ةسردملا يف سّردو . ةءارقفلاو ةّبلطلا رَبي ناكو

 اهب قاض ةيضق يف يفرشألا كلملاب عافتجالل ةعلقلا دعص هنأ هنع ّيكُح اممو

 ةعلقلا نم ةبيرق ةسردم لخد هنأ ق قفتاف هُبرَك ديازت دقو ٌمجرو ءرّسيت امف هّردص

 : ًابوتكم اهبارحم بناجب دجوف هّسأر عفزو نيتعكر ىلصو أضوتف

 دسفنت كنم رمأب اهضرتعت ال رذق ىلع يرجت ٌةيوامس اهْعَد

 الإ رعشي ملف ؛ تايبأ يف "'[ هّمِظني ] نأ هرمأ ّيضُق نإ ىلآو كلذب رشبتساف
 : لاقف « ٌضّرْعلا لّصحو هّيلطي ٍناطلسلا ٌدصاق ءاج دقو

 ٌدلجلاو ٌطيرفتلاو ُربصلا يناخو ًابرطضم قاض امل بلقلل ُتلقف

 ( ٌدسفنت كنم رمأب اهضرتعتال 2ردق ىلع يرجت ةيوامس اهْعد )

 ٌددملاو ُنوعلا َمعنو ٌليكولا معن اّقلاخ ٍبفطُألا ٌيفخب ينّفحف

 يذ ّرشع ّيداح ِتْبسلا ةليل تام ىتح « ليمجلا هلاح ىلع ًارمتسم لاز امو

 . ؟0هلثم هنونف يف هدعب ْفّلْخُي ملو . ةئمئامثو نيسمخ 86٠ ةنس ةدعقلا

 )١( فرظلا [ب ] يف .
 . هنمضي [ ب ] يف 72
 خيش هنع اهَس نمم : هّضن ام بجر نيدمحأ ةمجرت دعب (ب ) ةخسنلا ةي ةيشاح يف (7)

 نيذاتسألا ذاتسأ ٍةماّهفلا رّيدملا ةمالعلا ديسلا ىلوملا ٌةمجرت هللا همحر ٌردبلا مالسإلا

 يف ملعلا ىجُد يلْجُمو هنامز ءانبأ قئاف نيلسرملا ديس ٍةنس مولع نم سردنا ام يْحّمو

 ةنس دلو يناعنصلا مث لصألا ُيسْبكلا هللا دبع نب ديز نب دمحأ لوسرلا لآ فص هنادْيَم

 نيزئاحلا نانبلاب مهيلإ ٍراشملا ءاعنص خئاشم ىلع ملعلا بلطب لغتشا مث ًابيرقت ١

 ٌةمالعلا ىلوملاو يسبكلا ىبحي نب ٌنسحلا ٌةمالعلا ىلوملا مهنم ناديملا يف بسلا بصق

 ةمالعلا ظفاحلاو ٠ باتكلا اذه ُفّلؤم ٌةمالعلا مالسإلا ٌحيشو ريمألا دمحم نب هللا دبع

 ْتّيطرو ٍنونفلا عيمج - يف زرب ىتح هنامز ءاملع نم مهُريغو ينارمُعلا يلع نب دمحم

 - نم ةعامج هنع ذخأو : مولعلا عيمج يف سّردو ٌنويعلا هيلإ تعفتراو نسلألا هركذي



 يلع نب دمحم نب نيسحلا نب نيدلا دعس نب دمحأ رم

 ىلع نب د دمحم نب نيسحلا نب

 زيزعلا دبع نب لع نب يداهلا نب تسوي نب مئاغ نبا

 ©"'ربكألا ديمحلا دبع نب رغصألا ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نبا

 + نيدلا دعس نب دمحأ م

 كراش . ٌفراعلا ٌءىشنُملا ٌعيلبلا ٌلسرتملا ٌلضافلا يضاقلا ٌيديزلا يروَملا

 هرمع لوأ يف لصتاو ٠ ئواتفو لئاسر رّرحو « اهنم ريثك يف زّيمتو نونفلا يف

 مث « هرثؤُي ناكو . هيدل بّتكو هنع ذخأو . مالسلا هيلع ٍدمحم نب مساقلا مامإلاب

 رومألا ُرثكأ راصو « هيدل هتجرد ْثعفتراف هللاب ٍديؤملا مامإلا.هدلوب كلذ دعب لصتا

 هدلاوو ء دهاجملا نطحرلا دبع نب ٌدمحأ ٌةمالعلا يضاقلا مهنم مالعألا انخياشم خايشأ -

 ىلوملاو ينارمعلا دمحم نب ٍنامحرلا ُدبع ظفاحلا ٌةمالعلا يضاقلاو هل ٍمَجرتملا خيش
 ةماخقو ةباهمو قليمج ةثيه اذ ناكو « مهديغو ميركلا دبع نب نسحم نب ليعامسإ ةمالعلا

 ولو هملع ةرازغ ىلع فلؤمب هل ٌملعأ الو ىلوطلا ٌديلا ظعولا يف هلو . سائلا رودص يف
 بجر رهش يف هللا همحر هثافو تناكو ٌَرعشلا لقي ملو باجٌُعلا بَجَعلاب ءاجل هل ىّدصت
 ةديصقب هرمعو هملع يف كروب ةلملا ٌديحو ققحملا ٌةمالعلا اندلاو هاثرو ١1١ ةنس

 : اهلوأ

 لقلا َعزفأ ٍثداحل يمون راط

 مولع فهك مانألا ىلوم توم
 ٍديز ةلالس يفّصلا يفّضلا

 بحلابو ناسللاب ملعلا ٌرش كدشان

 ٌتباغ ٌّىْفألا ملظأ ٌنيدلا مِلُث

 جون ةنيفس نم ٌبطقلا بهذ
 هلل ملعلاو اهرخخآ ىلإ اهقاس مث

 ارْهن هنم يعمادم ثلاسو بت

 ارهجو ًارس هيلع يسفن فهل

 ارونو ًالضف نيقناحلا ٌةنيز
 اربح راص ٌةّليثم اؤ نمف رس
 ارقث دججاسملا يف ظعولا ُمجنأ

 ارخب تمر نإ ٌبوكرلا ئوهت فيك
 هللا هحماس اهيتاك ةمجرتلا هذه ررح

 رطولا لينو . ه4١7١ ةئس بجر رهش ىف هدلوم : لاقو . ”57ص ؛راصقتلا » : رظنا

41 1). 1 
 . رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخو . 07 05ص يبرعلا ركفلا رداصم )١(

 نب نيمأ دمحمل . ةناحلا ءالط ةحشرو ةناحيرلا ةحفنو )17١4/١-17١1(. يبحملل

 ةاعولا ةيغب . ١06( مقر 0784-585 /7) يبحملا دمحم نب نيدلا بحم نب هللا لضف

 . (١؟١8/1) نيفراعلا ةيده . 3



 44 لاجرلا يبأ نب حلاص نب دمحأ

 ٍمامإلا' هيحخأب هللاب ٍدّيؤملا توم دعب لصتا مث . مالك هعم هريغل نكي ملو « هب ًاطونتم

 ةعيابم ىلإ ٌرداب هنأ ببسب ًاليلق هَّطح صقنو ءرومأ يف كراشو هللا ىلع لكوتملا

 ُرمألا متو ٌةعيبلا كلت متت مل مث . ديؤملا توم دنع مساقلا مامإلا نب دمحأ

 ءاثاللا موي تام ىتح هيماخنو هتلالج ىلع لازامو ٠ [ 751 هللا ىلع لكوتملل

 مامإلا ٍربق راوجب ربقو . يفلأو نيعبسو عست ٠١1/9 ةنس مّرحم رهش ٌرشع سداس
 نب حلاص نب ٌدمحأ يضاقلا هذيملت همجرت دقو ٠ ديؤملا هدلوو ٍدمحم نب مساقلا

 فاصوأي هفصوو « هيلع ةءانثلا لاطأو « ةسيفن ٌةمجرت رودبلا علطم يف لاجرلا يبأ
 «ةمئالل هتمخاتُم بسب كلذ لعلو . نآلا ىلإ ةينميلا رايدلاب ٌةريبك ٌةرهش هلو ٍةميخف

 . ”ءاملعلا ةقيرط ىلع هتارشابم عيمج يف ِهيْشمو ٍةلودلا كلت يف هّظح عافتراو

 ©”لاجرلا يبأ نب حلاص ْنب دمحأ

2 

 دمحم نب ّدمحأ نب 0[ ناميلس نب دمحأ نب ] َناميلس نب ّدمحأ نبرشلا ٍدبع نبا

 ٍنبا ٍلاجرلا يباب ففورعملا نسحلا نب ٌلع نب دمحأ نب ٍدمحم نب دمحأ نبا

 ةفيلخلا باطخلا ِنِب رمع صفح يبأ ٍنيرهللا دبع نب نمحرلا ٍدبع نب ىبحي نب حْرِس
 بفلأو نيرشعو عست ٠١78 ةنس نابعش رهش نم ةعمجلا ةليل يف دلو . ٌيباحصلا

 مهنم « ءاملعلا نايعأ نم ةعامج نع ذخأو ( مونهألا ) تاهج يف ©[ ةنس ]

 ٍنب دمحم نب ٌميهاربإ ٌديسلاو , دمحم نب مساقلا نب ٌُدمحم هللاب ٌديؤملا ٌمامإلا

 نأ « نوتملا عماج نم يناثلا دلجملاب يروسملا نيدلا دعس نب دمحأ يضاقلا ةمجرت يفو )1١(

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح . فرشلا دالبب ةيرجه فلأو عبس ١٠٠ا/ ةنس يف هدلوم

 فرعلا رشنو . ( 1١74 مقر )108/١ نيفلؤملا مجعمو .( 188- 1//19) مالعألا (؟)

 - 087 ص ةينمي بكاوكو . ( 04/١ )ةينميلا ةعوسوملاو . ( 5 مقر 148-117/1)

 .( 177531 -171؟١/0) رثألا ةصالخو . هما“

 . [11] نم ةدايز فرفز

 .[ ب]] نم ةدايز (:4)

 .[ب ]1 نم ةدايز (0)



 لاجرلا يبأ نب حلاص نب دمحأ 94

 دمحم ٌسيئرلا ٌديسلاو ٠ بيرد نب نيدلا دع ٌديسلاو .. يدّئؤُملا نيدلا رع نب دمحأ
 « هلبق ٌروكذملا ٍنيدلا دعس رب ٌدمحأ يضاقلاو ٠ مساقلا مامإلا نب نسحلا نبا

 ةعامج هل زاجأو . ءالؤه ديغ ٌةعامجو « يلوحتسلا ىبحي نب ٌميهاربإ يضاقلاو
 ٌممجمو رودبلا ٌعلطم ) ٌبحاص وهو فراعملا نم ريثك يف عّربو . نورخآ ''[ و ]

 هتيانع لامك الولو .. ًالفاح ًاباتك ءاجف ةيديزلا نايعأل هيف َمّجرت . 20( روحبلا
 « مهئالضُم ةرثك عم ةيديزلا نأل « باتكلا كلذ ٌممج هل رّسيت امل هعالطا ٌماستاو

 ٌةبغَرو ٌةلماك ٌةيانع مهل « راصعألا بقاعت ىلع ٍةَمرْكَم لك يف مهنم ٍنايعأ ٍدوجوو
 ردصي ام ىلإ نوعفري الف « مهرخافم ٍراثآ سْمطو « مهرباكأ نساحم نفد يف ٌةرفاو

 ىلإ مهِتابَغَر رّقوت عم اذهو ءآسأر يفينصت وأ رثن وأ مظن [ 13 ] نم مهنايعأ نع
 رئاس ٍلاوحأ ٍةفرعمب لماكلا ٍلاغتشالاو ٠ مهريغ نم ردِصي ام ىلع عالطالا

 نم َبجعتلا ٌُرثكأل ينإو . اهريغو ةيخيراتلا مهبتك ىلع بابكإلاو ٠ بفئاوطلا

 « مهقحالو مهقباس نفدل ًاببس تناك يتلا ٍةلِصَحلا هذهب نيروكذملا صاصتخا

 مهلمهأ اذهلو . مهرباكأ رئاسو مهرعاشو مهلضافو مهملاع ٍرْدق عيفر طئغو

 نم ٍرصع وأ نورقلا نم ٍنرَق لهأل مجرتي نمك مومعلا ىلع خبراتلا يف نوفنصملا
 نع ٌةلطاع « ةدئافلا نع ةلوسغم ًةمجرت هومجرت مهنم ٌردانلا اورّكذ نإو . روصعلا

 تاعومسم الو خويش الو ءٍقافو الو ٍدلوم ٌركذ اهيف سيل « هٌّقحتسي ام ضعب

 صخشلا َلاوحأ نولّقتي نيذلا نأل . رابخأ الو ٍراعشأ الو « تاءورقم "” ال]و

 نمو . هّرمأ اولهجو مهديغ هلمهأ هولمهأ اذإف ؛ هدلب ُلهأو هقراعم مه هريغ ىلإ

 .[ب] نم ةدايز )١(

 ءدحاو قسن ىلع مجارتلا تسيلو . ةمجرت ١7٠١ نم رثكأ ىلع لمتشت ءازجأ ةعبرأ يف (؟)

 اهدجو ام بسح رصتخملا اهيفو يبدألا رثنلاو رعشلا ىلع لمتشملا لّصفملا اهيفف
 ١ . فلؤملا
 عماجلا ةبتكم يف ًاطوطخم لازي ال باتكلاو . باتكلا اذه يف هسفنل مجرت دقو : تلق
 . ءاعتص / ريبكلا

 .[أ1 نم ةدايز (*



 9 حلاص نب دمحأ نب دمحم نب حلاص نب دمحأ يضاقلا

 لهأ نأل لوقأ ام ٍرْدأ مل مهنم ًادحأ ٌتمّجرت اذإ باتكلا اذه يف ينّذجت ةيثيحلا هذه
 ىتم يردي ال . نالف نب َُنالف هنأ ٌدرجم الإ مهدعب نم ّيدل ّقبي ملف هولّمهأ هرصع
 نأ ملي هانركذ ام فّرع نمف . هتايح يف عنص امو . تام ٍتقو يأ يف الو «دلُو

 ناكو ٠ مجارتلا نم ريثك يف باتكلا كلذ يف داجأ دق هللا همحر هل مجرتملا

 ٌتفقو ٌلئاسرو ٌثاحبأ هلو ةدع نونف ىف نيكراشملا ءاملعلا نم ٍةمجرتلا ٌبحاص
 هلعل ءاثالثلا ًةليل يفوتو . ةطسوتم ةبتُر يف هدشنو هُّمظنو . ٌةعتمُم ٌةسيفن يهو اهيلع

 نم ٌةعامج هاثرو 27[ بفلأو نيعستو نيتنثا ] ٠١97 ةنس لوألا عيبر ٌُسماخخ

 مهريغو هخويش مجارت يف ًاقّرفم هرعش نم هخيرات يف ركذ دقو « ثارمب ءالضفلا
 . [ "ال ]1 ًاريثك ًائيش

 حلاص ٍنب دمحأ نب دمحم نب حلاص ْنِب دمحأ يضاقلا 7

 ("”يناعنصلا لاجرلا يبأ نباب فورعملا هلبق روكذملا

 أشنو . يفلأو ٍةئمو نيعبرأ ١١4٠ ةنس مرحم رهش نسماخ يتبسلا موي دلو

 « لبهلا ديز نب ٌدمحأ ٌةمالعلا يضاقلا مهنم « اهنايعأ نم ةعامج ىلع أرقف ًءاعنصب

 ٌليعامسإ نب ٌنسحم ٌةمالعلا ٌديسلاو « ُئيمألا َليعامسإ نب دمحم ٌةمالعلا ديسلاو
 ًمالعلا ُديسلاو ؛ يدهملا نب قاحسإ نب دمحأ نب مهلا ٌدبع ٌديسلاو . ٌيماشلا

 ٌديسلاو ع ٌيمَجَعلا ٌففسوي ٌديسلاو 2« يدهملا نب ؛ قاحسإ نب ٍدمحم نب ٌليعامسإ

 عيمج يف عّربو ٠ مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحم نب ديز نب ٌدمحم ٌةمالعلا

 « يناعملاو ٠ فرصلاو وحنلا يف ىلوُط دي هلو . انخياشم خيش وهو « يفراعملا

 ٌةعامج هيلع فكع دقو . كلذ ادع اميف ٌةكراشمو « ريسفتلاو لوصألاو « نايبلاو

 . مهرصع َنايعأ اوراصو هب اوجّرختو ٍةددعتم نونف يف هنع اوذخأو « نايعألا نم

 انُحيش مهنمو « هللا همحر ٌعيبرغملا ليعامسإ نب ٌنسحلا ٌةمالعلا انُحيش مهنمف

 . [1] نم ةدايز 222

 . (75 مقر ؟١ص) ةقباسلا ةمجرتلا رظنا (0)



 يناعنصلا مث ينابكوكلا بيطخلا ىبحي نب حالص نب دمحأ ديسلا 04

 نب ٍنسحلا ٌنبرهللا دبع ةمالعلا انُحيش مهنمو ينالوَخلا ىبحي نب ْمساقلا ٌةمالعلا
 ةمالعلا ٌديسلاو «٠ بَهرَع يداه نب ىلع ٌةمالعلا انُّحيش مهنمو « ٌلضيبألا يلع

 هل ُمَجرتملا لصتا دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ مهُركذ يتأيسو . يتفملا ٌليعامسإ

 اميف هّدالوأ َءىِرْفُيل « هللا همحر نيسحلا نب سابعلا ٌيدهَملا مامإلاب

 هئملاجي ناكو . مامإلا دنع هتجرد تعفترا مث « ملعلا نم هيلإ 7[ نوجاتحي ]

 ناك ىتح هتلزنم عفرو « هضتخاو ٌليخلا هبكرأو . هدئاوف نم هنع ذخأيو « هّثداحِبو

 ٍملعلا رشن نع عطقني ملف كلذ عمو « ريشُملا ةلزنمب ىرخأو « ٍريزولا ةلزنمب ًةرات
 نيعستو ىدحإ ١١9١ ةنس تام ىتح ليمجلا هلاح ىلع لزي ملو . ةقاطلا بسحب

 يف « ًادج ٌةديفم هيشاوحو . فاّشكلاو ةياغلا حرش ىلع شاوح هلو . فلأو ٍةئمو

 . هبتك يف ٌمّدقتملا ٌئبرغملا انحش هنع اهلقن . قيقحتلاو ةقدلا نم ةياغ

 ٌينابكوكلا بيطخلا ىيحي نب حالص ْنِب دمحأ ٌديسلا 4
 20 نا . ل١ مث

 جرخت هبو . يدهملا نب ميهاربإ نب قاحسإ ةمالعلا ديسلا نع ملعلا ذخأ

 نم نيجرقلا نوك يف ٌةلاسر اهنم « َلئاسر َعَمَجو فراعملا يف عربو . لّوع هيلعو
 اهئيَّمس ةلاسرب هيلع ٌتبجأ دقو . ( ةيدنلا ضايرلا ) اهاّمس ءوضولا ءاضعأ

 ىلع اهب باجأ ٌةلاسر اهنمو . ( ةيدنلا ضايرلا ىلع ٌةلولسملا ةيدنهلا ٌمراوصلا )

 اهنمو « ٍنامث ٌلئاسم يف اهعمج ريمألا ٌليعامسإ نب دمحم ةمالعلا ديسلل ةلاسر

 ًءاعنص نيب ام دّدرتي ناكف غامدلا يف همم هعم لصحو . ةعتُملا ميرحت يف ٌةلاسر

 هنع اوربخأو « سانلا نم ٌةعامج هيلإ لامو فّوصتو « هلقع عجارت مث « َمابشو

 ٍنرقلا سأر ىلع هّتوم لعلو هرصب باهذب ةدملا َرِخآ َيلّتباو . لاوحأو تافشاكمب

 . جاتحت [ ب ] يف قف

 #1١١( مقر )١954/١ نيفلؤملا مجعمو .( 45 مقر )١47/١ ١45 فرعلا رشن (؟)

 . )١58/8( نيفراعلا ةيدهو



 3و يناعنصلا مث يئادحلا رماع نب دمحأ

 . ©"”ليلقب هلبق وأ ٌرشع يناثلا

 «”يناعنصلا مث يئادحلا رماع ْنب ذمحأ 4

 سيردتلل رّدصتو « اهئاملع نم ةعامج نع ءاعنصب ضئارفلاو هقفلا ّملع ذأ

 لقت هناسل يف ناكو . نايعألا نم ٌةعامج هيلع دافتساو . ءاعنص عماجب نيئفلا يف يف

 ًابظاوم ايندلا نم ًالَلقتم آدهاز ناكو كلذ سرام نم الإ اهُمّهفيو هترابع فرعي داكي ال
 فلاخي ام هغلب اذإ بّضغي . ركنملا نع ًايهان ؛ فورعملاب ًارمآ « تاعاطلا ىلع

 يفو « نيتّرم هحرشو راهزألا يف هيلع ثأرق . ةدئاز ٍردص ٌةمالس هيفو « َعْرشلا

 هنم هعنمي ال « سيردتلا ىلع ًابظاوم ناكو « يتارم يرظانلل اهحرشو ضئارفلا
 نوكي الف بابشلا نس يف وه نم جورخ نم عنمي يذلا ميظعلا ٌُرطملا عقي هنإف . ٌعنام
 ةدافإ ىلع هصرحو ريخلا يف هتبغرل . ةمجرتلا [ 18] بحاص ىدل ًارذع كلذ

 تقو بيرق ىلإ رجفلا لبق نم َنينسلا ضعب يف رطملا ٌبابصنا رمتسا دقلو . ةبلطلا

 ىلإ َباهذلا ٌتكرت امف [ب41 قورشلا َتقو هيلع ٌئسرد انعم ناكو « ٍرِهَّشلا

 ٌدَعملا ناكملا يف هل ٌترظتناف ٠ ِهّْنِس ٌولع عم هعنمي ال كلذ َلّثم نأب يملعل ٠ عماجلا
 له يل لاقو يناثلا مويلا ءاجف نوريثك مهو ةبلطلا نم ٌدحأ الو وه ٍتأي ملف سردلل

 ًاريثك فّسأت مث . "”تفلتخا ام َتيتأ كنأ ٌتْملع ول لاق « معن تلق انه ىلإ َتيتأ

 1391/ ةنس َنابعش وأ بجر رهش يف ( تام ) ىتح كلذك لاز امو سردلا توف ىلع

 « ينع تباغ تايبأب هيثرو . نيعبسلا زواج دق هلعلو بفلأو ٍةئمو نيعستو عبس
 . يايإو هللا همحر ( ٌُدمحأ ٍدولخلا تانجب .ًطح ) وهو هتوم خيرات اهيف ٌثركذو

 ىدامج يف يناعنصلا مث يمابشلا بيطخلا حالص نب دمحأ ةمالعلا ديسلا ةافو نأ ًاقيقحتو 0(

 يفو فاحج هللا فطل خيرات يف امك . خلإ فلأو ةئمو نيعستو تس ١١45 ةنس ةرخآلا

 . نوتملا عماج
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . ( 15 مقر 1١-١/41١49)فرعلا رشن (5)

 . رهاظلا وه امك تفلخت ام هباوص (*)



 مالسلا دبع نب ميلحلا دبع ْنب دمحأ 3
 (07ةيميت ةيميت نب مساقلا نب هللا دبع نبا

 مامإ « مالسإلا ٌحيش سابعلا وبأ نيدلا قت ٌئلبنحلا ئيقشمدلا ٌنناّرحلا

 هوبأ هب لّوحتو « ةئمتسو نيتسو ىدحإ 77١ ةنس دلو . قلطُملا ٌدهتجملا « ةمئألا

 ٍمساقلاو « ميادلا ٍدبع نبا نم ٌممسف « ةئمتسو نيتسو عبس 777 ةنس َناّرح نم

 نبا لاق . نيرخآ نمو « رخفلاو ءرمن يبأ ٍنباو ٠ َنالع ٍنب.ملسملاو « يلبرألا
 يف رظنو « ًءازجألا لّصحو ٌدواد يبأ ننس ٌحسنو هسفنب أرقو رردلا يف رجح

 «ءنارقألا قافو « ىتفأو سدو فنصو « مدقتو رّهمتو هقفتو « لّلِعلاو لاجرلا
 لوقعملاو لوقنملا يف عّسوتلاو ٍنانَجلا ةوقو راضحتسالا ةعرس يف ًابجع راصو

 . ىهتتا فلخلاو بفلسلا بهاذم ىلع عالّطالاو

 ٍرصع نيب ام ُنامزلا حّمس هنظأ امو هّلثم مزح نبا دعب ٌملعأ ال : انأ لوقأو

 . امهبراقي وأ امههّباش نمب نيلُجرلا

 لئاسم نم ةلاسم ركذ اذإ ُبجعلا هنم ىضقُي ناك : هصخلم ام يبهذلا لاق

 عرسأ تي أرامو هطورش عامتجال داهتجالا هل قحي ناكو حجرو لدتسا ] بفالخلا

 ًاراضحتسا ّدشأ الو . هنم اهُدروُي يتلا ؟”[ ةلأسملا ىلع ةلادلا تايآلل ًاعازتنا

 ٍةقيشر ةرابعب هناسل فرط ىلعو هينيع ّبْضُن ُةنسلا تناكو . هنم اهورعو نوتملل

 نيفلؤملا مجعمو . ( 504 مقر ١454/١ ١1١0 ) ةنماكلا رردلاو . ( 144/1١ ) مالعألا )١(

 .(1١١1؟ مقر الك - ؟١/04) سراهفلا سرهفو .( 6 مقر )١/15 - ١١4

 ةالو 76-55و 57/5 ) نونكملا حاضيإو .(١58-76و ١8/10 نونظلا فشكو

 نيدلا لامج : فيلأت . ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو . 7١( 4و

 تايفولا تاوفو . ( 777 111١/4 ) يكباتألا يدرب يرغت نب فسوي نساحملا يبأ
 باتكو .(84 مقر 46 )04/١  يبتكلا ركاش نب دمحم : فيلأت . امهيلع ليذلاو
 مقر 78 - )/1١65/97 يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص : فيلأت . تايفولاب يفاولا

 .(؟ة54
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 ٍلاوقأ ٌةفرعمو نايدلا لوصأ امأو . هيف عّسوتلاو ريسفتلا يف هللا تايآ نم ٌةيآ ناكو

 ؛ ةعاجشلاو مركلا نم هيلع ناكام عم اذه . هبف هئابغ قدي ال ناكت نيفلاخملا

 . رثكأ لب ٠ دّلِجُم ةئمثالث غلبت نونفلا يف هّيواتف لعلو . سففنلا ذالم نع غارفلاو
 دق هفّرعو هطلاخ نمو لاق مث . مثال مول هللا يف هذخأت ال . قحلاب ًالاّوق ناكو

 دقو « هيف يلاغتلا ىلإ ينبُسني دق هقلاخو هذيان نمو . هيف ريصقتلا ىلإ ينسي
 ةيحّللاو سأرلا ٌدوسأ « ّيضيبأ ناكو . هدادضأو هباحصأ نم نيقيرفلا نم ٌتيذوأ
 نم ةعبو ٠ ناقطان نناسل بيع اك ٠ هنآ ةمحش ىلإ هزعش « بيشلا لي

 رتعت . ةءارقلا ٌعيرس ًاحيصف « توصلا ٌيروُهَج « نيّبكنملا نيب ام ٌدذيعب ٠ لاجرلا

 ل ههجلوت ةرثكو هلاب هتناعتساو هلاهتبا يف هلثم نأ ملو لاق ملجلاب اهذهقي ةي نكل ٌةَّدِح

 عم ناك هنإف ؛ ةيعْقو ةيلصأ ٌلئاسم يف هل ٌفلاخم انأ لب ةمصع هيف دقتعأ ال انأو

 « رشبلا نم ًارشب نيدلا تامرُحل هميظعتو هنهذ نالّيسو هتعاجش ٍطْرَفَو «هملع ةعّس
 . سوفنلا يف ًةوادع هل ٌعّرزت ء موصخلل ٌةمدصو ٌبضغو ثحبلا يف ٌةَّدح هيرتعت

 رحب هنأب نوفرتعُم ٠ همولعل نوعضاخ مهرابك نإف ٠ عامجإ ةملك ناكل كلذ الولو
 ٍدحأ ٌلكو . ًالاعفأو ًاقالخأ هيلع نومقني نكلو . ديظن هل سيل ٌرنكو « هل لحاس ال
 عئارشلل ًامّظعم . موصلاو ةالصلا ىلع ًاظفاحم ناكو لاق . كرْيُيو هلوق نم ذخؤي
 [ 541 نم الو « َطرْفُملا ءاكذلا هل هنإف ؛ مهف ءوس نم ىتؤُي ال « ًانطابو ًارهاظ

 يّهشتلاب ٌلئاسمب درفني الو نيدلاب ًابعالتم ناك الو «. ٌوخاز ٌدحب هنإف لع ةلق

 ٌرظانيو نهربيو سايقلاو ثيدحلاو نآرقلاب جتحي لب « قفتا امب هّئاسل ٌقلطُي الو

 . ىهتنا . هتباصإ ىلع نارجأو هئطخ ىلع دجأ ٌهلف ٠ ةمثألا نم همدقت نمب ٌةوسأ

 ىرخأ دعب ٌةرم نحتماو . لزالزو ٌلقالق هرصع لهأ عم هل عقو دقف اذه عمو

 هب ٌرّصقم مهنم ٌضعبف هنأش يف نامسق ٌنمانلاو . ٌةديدع نتف ترجو « هتايح يف

 زواجيو هفصو يف غلابي ُرَخآ ٌضعبو . مئاظعلاب هيمري لب هقحتسي يذلا رادقملا نع

 يف ٌةدرطم ٌةدعاق هذهو . هيلع لوألا مسقلا ّلهأ ٌبَضعتي ب امك هل بّصعتيو َّدحلا هب

 « ةئسلاو باتكلاب نيديو هرصع ّلهأ قوفيو ةيملعلا فراعملا يف ٌرخبتي ملاع لك

 هزمأ توكي مث . ةنْحِم دعب ٌةنحم مهعم هل َعَقيو « نورّصقملا هّركتتسي نأ دب اال هنإف
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 نوكيو نيرخآلا يف قدص ناسل لزالزلا كلتب هب ريصيو « ىلؤألا هلوقو ىلعألا
 هتوم دعب هنإف « مامإلا اذه لاح [2١ ناك ] اذكهو « هريغل نوكي ال ٌظح هملعل

 تراطو ء« هب ٌدتعُي ال نم الإ هيلع ءانثلاب ٌنُسلألا تقفتاو « هّرادقم ٌنسانلا فّرع

 لوألا عيبر رهش يف هرصع ّلهأ هيلع َرَكنأ ام ٌلوأو . هّالاقم ثرهتشاو هُتاقْئصُم

 نم عِنُّمو هعم اوثحبو ُءاهقفلا هيلع ماقف هتالاقم نم ًائيش هيلع اوركنأ 198 ةنس

 ناكرأ ٌضعب هيلع بّصعتف رصم ىلإ ١6 ةنس يف ةرم َيناث بلُط مث . مالكلا

 مث (رالس ريمألا ) وهو رخآ ٌنكر هل رضتناو « ريكتشاجلا سربيب ) وهو . ةلودلا

 . ةيردنكسإلا ىلإ ٠ 4 ةنس رْفص يف لقن مث هدم دونبلا ةنازخ يف سب نأ هّرمأ لآ

 ٌناطلسلا رضح مث . ةيردنكسإلا ىلإ ديعأ مث ةرهاقلا ىلإ ديعأو هنع جرفأ مث

 ُببسلا ناكو ( 7١7 ) ٍةنس رخآ يف ّقشمد ىلإ لصوو « هقلطأف كّركلا نم ٌرصانلا

 عِفُر امل هدّقتعُم يف هناحتماب بئانلا ىلع درو ناطلسلا ٌموسرم نأ ةنحملا هذه يف

 نع لثسف بجر عباس يف ٌسلجم هل دَقُعف « كلذ يف ركنُت رومأ [أ١٠ ] نم هيلإ
 . اهنم أرقف ةيطساولاب فرعُت يتلا ةديقعلا اورضحأ مث . اهنم ىلمأف « هتديقع
 . هعم ثحبي ّيدنهلا ّيفصلا اورّرقو ٌرشع يناث يف اوعمتجا مث ٌعضاوم يف اوثحبو
 هنأ هسفن ىلع دهشأ هنأ ىلع ُرمألا لصفنا مث َيناكلمّرلا ّلامكلا اومّدقو هورخأ مث

 عابتأ نم ادحاو اوعفرو هُموصخ بِضغف رصتنا هنأ هٌعابتأ عاشأف « ٍدَقتعُملا ٌئيعفاش

 ٌيفنحلا لعف اذكو « هرّزعف ةيلداعلاب مكُحلا بئان ينيوزقلا لالجلا ىلإ ةيميت ٍنبا

 دابعلا لاعفأ باتك نم ًالصف يّرُملا أرق بجر ٌرشع يناث يف مث مهنم نينئاب

 اذهب نودوصقملا نحن لاقو َبِضغف ةيعفاشلا ضعب عمسف عماجلا يف يراخبلل

 سبحلا ىلإ هّجوتف ةيميت نبا ٌعلبف . هسبحب رمأف ٌيعفاشلا يضاقلا ىلإ هوعفرو
 ةرضحب ارجاشتف ًةيميت نبا هافاوف ةعلقلا ىلإ َعّلطف « ّيضاقلا غلبف « هديب هجرخأف

 كلذب ّدصقو اذك هب لف دئاقعلا يف ملكت نم نأ يداي نم ٌبئانلا رمأف . بئانلا

 نبا نم هيف ىرجو ؛« بجر رهش خلس يف ٌنيلجم هل دقُع مث . ةنتفلا ّنيكست

 )١( ب ] نم ةدايز [.
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 ىلع ىرج ام ليكولا نبال يناكلمزلا نبا لاقف . ٌةثحابُم ليكولا ٍنباو يناكلَمّزلا

 ضَرعُي هنأ يرصص نبا يضاقلا نظف « مهتسيئر تنأ نوكت ثيح ء ٌليلق ةيعفاشلا
 ةروصب اولسرُي نأ ّقشمد ىلإ ناطلسلا دنع نم ٌديرب لصو مث . هّسفن لّرعف هب

 يضاقلاو سربيب نأ ربخأو بئانلا ٌكولمم لصو مث ( 148 ةنس يف ىرجام

 ىنح ةلبانحلا ىلع دتشا دق ّرمألا نأو « ةيميت نبا ىلع راكنإلا يف اماق دق ّيكلاملا

 ديربلا "16 ةبحصب ] ةيميت ناو « يرصص نبا يضاقلا هجوت مث . مهضعب عِفُص
 . ناضمر نم ةريخألا رشعلا يف الصوف ٌةعامج امهعمو « [ ١ ] ةرهاقلا ىلإ

 دنع ةيميت نبا ىلع ىعّاف ٍةعمجلا ٍةالص دعب هنيرشِع يناث يف ذ سلجم دقعو

 مكحف . ٌرصأف هيلع رّركف « ىوعدلا نع بجُي ملو َيوُدع اذه لاقف « يكلاملا

 َسانلا نأ ّيكلاملا غلب مث . جرُب يف سبُحو سلجملا نم ميقأف « هسبحب ٌيكلاملا
 هولقنف . هُرفك تبث دقف الإو « لَتُي مل نإ هيلع ٌقييضتلا بجي لاقف . هيلإ نودّدرتي

 مدع ىلع ميمصتلاب هللا همحر هل ٌمجرتملا ّنسحأ دقلو . َبُجلا ىلإ رطفلا ٍديع هليل
 دعبي مل ٌةباجإلا هنم تعقو ولو « ٌّيبغلا لهاجلا ءيرجلا يضاقلا كلذ دنع ةباجإلا
 « ٌليخب هلثمب وهو « هب ٌنامزلا حّمس يذلا امإلا اذه مد ةقارإب ٌمكحلا هنم

 مهنيطايش نم هنإف ٠ فولخم نبا هل لاقي يذلا ةيكلاملا نم يضاقلا اذه اميسالو

 اهب ٌدارملا سيل تاملكو بيذاكأ درجمب نيملسملا ءامد كفس ىلع نيئّرجتملا

 هيدل تبثو لتقلا ق قحتسا دق ّمامإلا اذه نإ هلوقب كيهانو « هيلع اهنولمحي ام

 نوكي نأل حّلصي ”1[7ل 1 لب هتارعّش نم ٌةرعش يواسي ال "”[وه]و « هدفك

 ىلإ اهب لصوتي يتلا ّصَرُفلا بلطتي ٌتاطيشلا يضاقلا اذه لاز امو . هلعنل ًاعئمش

 . نيملاعلا بر هلل ٌدمحلاو هنيبو هنيب لاحو « هنع هللا هبجحف مامإلا اذه مد ةقارإ

 « هلامو هّمد لح ةيميت نبا ًةديقع دقتعا نم نأ ٌّقشمدب يدون اذه دعب مث

 .[ ب ]] نم ةدايز (

 .1 ب ] نم ةدايز (5
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 ٍدومحم ٍناهشلا نبا هأرق « ٌموسرملا ءىرقو ٠ كلذب ّيدونف « ةلبانحلا ًاصوصخ
 مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشأو اهريغو ةيحلاصلا نم ةلبانحلا اوعمج م . عماجلا يف

 صن ٌخيشلا هل ٍمَجرتملا ىلع نيمئاقلا مظعأ نم ناكو ٌيعفاشلا مامإلا دقتعم ىلع

 هبتاعي ًاباتك هيلإ بتكف « يبرعلا نبال بّضعتي هنأ « ةيميت نبا غلب ناك هنأل ٌيجبنَملا
 وه راصف . هرّفكو يبرعلا نبا ىلع طحلا يف َّعلاب هنوكل ؛ هبجعأ امف كلذ ىلع

 ٍرصن ةبحم يف ٌطِرْفُي سربيب ناكو ءهب سربيب يرغُيو ةيميت نبا ىلع طحب
 ةيذأ يف غلابو رصن خيشلا عم هذكذ ٌمدقتملا ٌييكلاملا يضاقلا ماقو ''0[ هميظعت ]و

 مهتباجإ ىلإ ٌردابف ملعلا يف ٍةعاضبلا َليلق ناك ةلبانحلا ّيضاق نأ ّقفتاو . ةلبانحلا
 ٌسمش وهو ّقشمدب ةيفنحلا يضاق نأ قفتاو . كلذب هطخ اوبتكتساو دّقتعملا يف
 ملعلاب هيلع ءانثلاب ًارضحم هقح يف بتكو ةيميت نبال رصتنا يرزجلا نبا ٍنيدلا
 ىأر ام ٍةنس ةئمثلث ّذنم هنأ اهتلمج نم « ًارطس ٌرشع ةثالث هطخب هيف بتكو ٍمُهفلاو
 هضوع رّوُقو لزُعف ٌيرزَجلا نبا لزع يف ىعسف يفولخم َنبا كلذ غلبف هّلثم ُسانلا
 بّضعتو . ةلبقُملا ةنسلا يف لزُع هنأ ّيعرأألا ثبلي مل مث «٠ ٌيعرذألا ٍنيدلا ٌسسمش
 مهعم ملكتو ٌيفنحلاو ّيكلاملاو ّيعفاشلا ةثالثلا ًةاضقلا رضحأو ةيميت نبال رالس

 ٍةديقعلا ضعب نع َمجري نأو « ًأطورش هيف نوطرتشي مهنأ ىلع اوقفتاف هجارخإ يف
 نبا لزي ملو كلذ ىلع رمتساو «.مهيلإ روضحلا نم عنتماف « يتارم هيلإ اولسرأف
 يف لوألا ٍعيبد يف جرخأف ؛ لضف لآ ٌديمأ اَنَهُم هيف عّقشت نأ ىلإ تلا يف ةيميت
 بتكف ءاهقفلا ضعب عم ُثحبلا عقوو ةعلقلا ىلإ رضحأو . هنم نيرشعلاو ثلاثلا

 ٍنب ٍنيدلا جات دنع ةيفوصلا نم ٌةعامج عمتجا مث ٠ ٌيرعشأ انأ لاق هنأب ٌرضحم هيلع

 هنأ ًةيميت نبا نم اوكشو ةعلقلا ىلإ ٍلاَوْش نم ٍطسوألا رشعلا يف اوعلطف ءاطع
 لاحلا ىضتقاف . يك 6 يبنلاب ثاغتسُي ال لاق هنأو « ٍةقيرطلا خياشم قح يف ملكتي
 ليز يضاقلاو كلذ ٌلكو « ٍديربلا ليخ ىلع هّجوتف ماشلا ىلإ هرييستب َرَمَأ نأ
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 توملا ىلع فرشأ دقو . ضرملاب هسفنب [ ب١٠ ] ٌلغتشم يفولخم نب نيدلا

 دنع هيلع ىعّداو « َسْلُبان نم هذرف ]7١1[ «٠ تن َتئانلا لسارف ٠ ةيميت نبا ٌريس ٌريس هغلبف

 ّيونوُقلا نيدلا الع نإ ليقو . ينوباصلا نب نيدلا فرش هيلع دهشو ةعامج نبا

 خلس ىلإ ٠ لاوش َّرشع نماث يف ِةمليّدلا ةراح نجسب لقتعاف . ًاضيأ هيلع دهش

 يف مهيلع ملكتي هنأو هيلإ نودّدرتي ةعامج نأ هنع لقئتف )٠91: ٠١ ةنس رّفص رهش

 هدقس ناكو . َرَفص خْلس يف اهيلإ لت ةيردنكسإلا ىلإ هلقنب ريأف  مدقت ام وحن

 . ّيقرش جريب سبُحو . هعم زرفسلا نم هتهج نم ًادحأ نُكمُي ملو مدقم ريمأ ةبحص

 ناكو ٍةفئاط دعب مهنم ٌةفئاط تهّبوتف « هنم اوعَتمُي ملف هباحصأ ٌضعب هيلإ هّجوت مث

 لزي ملف . هعم نوثحبيو هيلع نوؤّرقيو هيلإ نولُخدي ٌئمانلا راصف « ًاحيسف هُعضوم
 َنماث يف هب عمتجاف هراضحإب رمأف هدنع هيف عّقشف « « ةنطلسلا ىلإ ٌرصانلا داع نأ ىلإ

 يضاقلا نيبو هنيب حلصأف ةاضقلا عمجو هّمّركأف )7١4( ةنس ا رش

 نكسو « بات دق ٌناطلسلا هل لاقف «دوعي ال نأ ٌيكلاملا طرتشاف . ئيكلاملا

 ةنس وزغلا ةينب ماشلا ىلإ رصانلا ًةبحص هّجوت نأ ىلإ هيلإ ٌنمانلا ددرتو ًةرهاقلا

 ٌممج هاقلتو « َنينس عبس نم ٌرثكأ اهنم هّتبيَغ تناكو « ّقشمد ىلإ لصوف (71؟)

 رهش يف هيلع ('1[ اوماق مث ؛1 ٌةيح كاذ ذإ هّثدلاو تناكو . همّدْقمب ًاحّرف هيثك

 ةلزنمب ةعجَر للخت نود نم ثالثلا قالطلا نإ هلرق ببسب (1/14 ةنس نام

 « ةعلقلاب سبح مث ٠ ) ةنس بجر يف ُرَخآ ٌندلجم هل قُم مث . ةدحاو ٍةقلط

 ةنس ٌنابعش يف ىرخأ ّةرم هيلع اوماق مث )17١1( ةنس ءاروشاع يف جرخأ مث

 ةليل يف تام نأ ىلإ اهب ْنّب ملف ةعلقلاب لقتعاو ةرايزلا لأسم بسب (17)

 0[ ةتمعبسو نيثالثو نامث ] (784) ةنس ةددعقلا رهش نم َنيرشجل « نينثإلا

 لبق ام ُلقأو ء 20[ هتزانج رضح نَم ةرثكب ٌلثملا ] برْضُي راصو . ّقشمد عماجب

 . ًافلأ نوسمخ مهنإ مهددع يف

 . 1 ب] نم ةدايز (؟

 . لثملا هتزانج رضح نم ةرثكب [ ب ] يف قرف
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 ( 7٠١ ) ةئس يف ةرهاقلا ىلإ ديربلا ىلع ةيميت نبا مق امل : هللا لضف نبا لاق

 ّلك هل اوبترو . ءارمألاو ناطلسلل َلوقلا ظلغأو داهجلا ىلع ٍةكلمملا لهأ ٌضح
 لاقف َنايح وبأ انُحيِش هدنع رضح : لاق مث . كلذ لبقي ملف ًاماعطو ًارانيد موي
 اهنم « ًةهيدب اهمظن هن أ ركذ وسايأب هحدمو « ىلجرلا اذه لثم يانيع تأرام

 ُرَّرو هلام ٌدْرْف هللا ىلإ عاد انل حال نيدلا ٌيقت ان اتأ امل

 ٌيدمقلاهنود رون ٍةيربلا َريخ  اوبجص ىلألا ءاميِس ''”[نم] هاّيحُم ىلع
 يف ٌلوقلا ةيميت نبا ظلغأف هيوبيس ٌركذ ئرجف ٌمالك امهنيب راد مث ( لاق )

 . رفغُي ال ًابنذ كلذ رّيصو ©”[ هلامأ دواع مث ] هعطقو نايح وبأ هرفانف « هيوبيس
 . هيوبيس مالك هل ُثركذف ةيبرعلا نم ءيش يف هثرظان لاقف ببسلا نع لئُّسو
 يف باتكلا ين أطخأ لب «ًاموصعم ناكالو وخنلا يبن هيوبيس ناكام لاقف
 يف هركذو هايإ هتعطاقم ببس كلذ ناكف . تنأ اهيّهفت ام « ًاعضوم نينامث
 ٌةعامج هل مجرت دقو . رهنلا هرصتخُم يف كلذكو « ءوس لكب رخبلا هريسفت
 يدمؤتسلا نيدلا لامج لاقو . ءارعشلا نم ٌنيثك هاثرو « هيلع ءانثلا يف اوغلابو
 ةعلاطم ٌةَّرم ] باتكلاب ّدُمي ناك ةيميت نبا ظفحلا يف اننمز بئاجع نمو هيلامأ يف
 هنأ هنع مهّضعب يكحو . هانعمو هظفلب هتافتصم يف هلقنيو هنهذ يف "1 شقي
 نأ ثبلي الف ©[ هئضقان ] ًاتنعتُم ينلأس نمو هل ٌتقّقح ًاديفتسُم ينلأس نم لاق
 . هَتنْوُم ىفكأف عطقني

 اهعفنأ نمو .ٍرابك يقاروأ ةثالث يف هفيناصت ًءامسأ َدّرسو ٌيدفَصلا هل مجرت دقو

 ( ضفاورلا ىلع درلا يف جاهنملا ٌباتك )و ًادج ٌسسيفن هنإف (ليحلا لاطبإ) يف هّباتك
 ٌّضعب اهيف ًظافلأو ٌثارابع هل ٌتعقو ىتح عفدلا يف ّعلاب هنأ الول ٍنسُحَلا ةياغ يف

 )١( ب ] نم ةدايز [«

  (0ب ] نم ةدايز [ «

 )( شقنيف رم ةعلاطم [ ب ] يف .

 ) )4هتضقان [ ب ] يف .
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 جلي ناك هنأل )0 لاق ] . كلُّملا بلط ىلإ مهّضعب هبّسن دقو « ٌلماحتلا [ ] ١"

 .ٌةروهشم عئاقو هلو « ِهْنِجَس لوطل ًادّلوُم كلذ ناكف هِئارَظْنو (ترّموُت ٍنبا) ركذب

 ًاديعب ًالامتحا رُكذيف اذك ُثدرأ امنإو اذه دِرُأ مل لوقي مزلأو َقِقوُح اذإ ناكو

 2[ ٌعئابطلا ] هنع بونتو ٌناهذألا هابأتف قحلاب ٌحّبصي هنأ - ٍملعأ هللاو - كلذ لعلو

 لياكلا ملاعلل يغبني اذكهو .ةنتفلل ًاعفد َرَخآ لامتحا ىلإ هُلّوحيف واهفألا روصقل

 هنع يكحو : هنكمُي امب ه ةدسفملا ٌعفدي مث * هيلع بجي امك ٌّنحلا ٌلوقي « لعفي نأ

 : وهو ٌيدوهي ناسل ىلع ٌئينيكاكسلا هعضو يذلا ٌلاؤسلا هيلإ لضو امل هنأ

 ٍةِجُح مظعأب هولُد رحت ”هكئيد يمذ نيدلا ةءاملع ايأ

 يتليح ُهجو امف ينم هْضْرِي ملو مكمعزب يرفكب يبر ىضق ام اذإ

 ىلع هيلجر ىدحإ ئنثف تايبألا هذه ىلع ةيميت نبا فقوف . اهرخآ ىلإ
 : اهلوأ تيب ٌرشع ةعستو ِةئمب ٌموقي نأ لبق هسلجم يف باجأو ىرخألا

 ةيربلا بر شرعلا ٌبر مصاخم دناعم لاوس اذه اي كلاؤس

 ىلع ٌنف لك يف رب هنإ ةيميت ٍنبا ةمجرت يف ّيِرَمعَيلا سائلا ٍدّيس نبا لاقو

 ٠ هيفن ثم هنيع ثأر الو ؛ هلثم هآر نت نبت ملو « همنج ءانبأ

 رظانو «٠ ةقفلاو َنآرقلا أرق : تازاجإلا ضعب يف هل ًامجرتم ٌئبهذلا لاقو

 وهو « سّردو ىتفأو 1١١[ 1 ٍريسفتلاو مولعلا يف غلبو ١ ولبلا نود وهو لدتساو

 هُفيناصتو هخويش ةايح يف ءاملعلا ٍرباكأ نم راصو ٌفيناصتلا فئصو نيرشعلا نود

 ةئاحصلا بهاذمو هقفلل هلقن امأو لاقو . رثكأو ٍةساَرُك يفالآ ةعبرأ وحن

 رُكذي ال هنإ لاقو . كيظن هيف هل سيلف ٍةعبرألا بهاذملا نع ًالضف « نيعباتلاو

 « لئاسم ةدع يف ةعبرألا ةمئألا فلاخ دقو ٍةمئألا ّبهاذم اهيف رُكذيو الإو ةلأسم

 ءاملع رباكأ نم ٌةعامج هيلع ىنثأ دقو . ةنسلاو باتكلاب اهل ٌجتحاو اهيف فص

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 عابطلا [ ب ] يف 3ففز .

 ) )0روسكم رطشلا .
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 3 ةمخض تارابع هتعن يف اوقلطأو ٠ دّوفتلاب هوفصوو مهّدعب نمف ه

 ٍةَقرغتسُملا نحِملا نم هل ضَرَع امم ِمِلَس ول هنأ ٌرهاظلاو . كاذب قيقح
 ها تافلؤملا نم هل ناكل . همهفل ٍةْثّرْشُملا «هنهزل ٍةرَّدكُملا « هيايأ
 : ٌدِشنُي ام ًاريثك ناكو يدّمصلا لاق . هريغل نكي ملام

 اهباماهُداَرُع ٍرْذي ملو اهباصوأب ٌسوفنلا ُثومت
 اهيابرأ ريغ ىلإ اهاذأ يكتشت ٌةجهُم ْتْفّصنَأ امو

 : ءارقفلا ناسل ىلع هل دشنأ اممو
 ٌئارطضااندقفامنإو ٌزايتخا انّرقق ام هللاو
 كييهلامانكأو ىلاسُك انّنك ٌةعامج
 («)اعُق اهلك ةقيقح انعمتجا اذإ انم ٌعمست

 نمحرلا دبع نب نيسحلا ِنب ميحرلا دبع ْنِب ذمحأ قل

 «”يقارعلا نيزلا نب َنلولا ميهاربإ نب ركب يبأ نب ميهاربإ نبا
 ٍةجحلا يذ ثلاث نينثإلا موي رّحس يف دلو .©”[ ىلاعت ]هللا ءاش نإ هوبأ يتآلا

 : هصن ام ةيميت نبا ةمجرت دعب طوطخملا ةيشاح يف قفز

 نب نمحرلا دبع نب رمع ٍنب هللا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب يلع نب ركب يبأ نب ذمحأ
 ٍققوم نب نيدلا يضر نب نيدلا ثباهش يأرلا ةيقف يدِببَرلا ُي ٌيرشانلا ٌبوقعي نب هللا دبع
 هدلب ٌّلهأ هب جّوختو هريغ يف كراشو هقفلا يف عربو ملعلاب ينُع .٠ ٌئيعفاشلا ٌهيقفلا نيدلا

 ةيفوُص ىلع يلا يدش ناكو هدلبب هماكحأ يف ّينحلا ىعارف دير ءاضق َيلوو ةليوط دم

 كلذ نم ٌُمِجُم « هنع يوري نَم مالك نم رثكتسي ناكو يبرع نبا مالك ىلإ نيمتنُملا ديبز

 يف تام ناك . ٌخيشلا معنو ديبز يف هب ٌتعمتجا هيديقع ِءاهوو هبهذم داسف يف ًاريثك ًائيش
 .(4 /ا ) رمغلا ءاينإ نم ىهتنا َنيعبسلا زواج دقو 416 ةنس مرحم ١5

 ١78/١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( 744 )5/١- عماللا ءوضلاو )1١44/1(. مالعألا (0)
 . 0155/10 نوئنظلا فشكو . ( ١9/7 /0) بهذلا تارذشو .(١1؟546مقر -١195

 . ( 177/8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 15/7 ) نونكملا حاضيإو

 .[ ب ]نم ةدايز (9
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 خويشلا نم ةعامج ىلع هّدلاو هرضحأو ةرهاقلاب ةئمعُبسو نيعستو نيتنثا /97 ةنس

 ىلإ ةلخرلا نم داع امل مث . اهئاملع نايعأ ىلع اهب هرّضحأف ّقشمد ىلإ هب لحرو

 بتكو . ّجّردو بد نمع ذخأو ةيرضملا رايدلا خويش ءافيتسا يف دهتجا ٌرصم

 هريغ يف اذكو « هلونفو ثيدحلا يف هدلاوب بّردتو « ًءامسألا طبضو ٌقابطلا

 . ٍنايِبو ٍناعمو ةيبرعو لوصأو هقف نم [ 1 ٠"

 دحاو ٌريغ هل نذأو . لئاضفلا نم اهريغ يف كراشو ٠ كلذ عيمج يف َعَرِيو

 أدبأو ءداس ىتح هئاكذ ديزمل ىَّثرتي رمتساو . سيردتلاو ءاتفإلاب هخويش نم

 هقْلَح نسُح عم هلقع َرَهِبو « هّلضف رهتشاو ( هتهابنو هتباجن ثبرهظو 2 داعأو

 « هتيفِعو « هتنامأو هتنايدو « هتنايصو هعامجتاو « هعّضاوتو هسفن فّرشو ٠ ِهِقَلُخو

 يف هوبأ لاقو .٠ هيبأ ةايح يف ٌتاش وهو سرردو .٠ هلايع ةرثكو هلاح قيضو

 : هسورد

 ُهبَرأ يهتنُم هيبأ دنع كاذو هبأ سورد نم ديخ دمحأ ٌنسورد

 راد َةخيْشم الإ هفئاظو عيمجب ماق « اهتباطَخو ٍةنيدملا ءاضقل هّدلاو هّجوت املو

 ٌيفعب هنكس مث هتضراعمل كرحتف « نّقلُملا نبا هُحيش هنم اهعرتنا هنإف ثيدحلا

 ترشتناو « هّتسائر ُثدازف هتوم دعب هيبأ ٌتاهج هيلإ تفيضأ مث . نّكسف هخياشم

 يف بائو . فونم ٌءاضق تاقوألا ضعب يف هيلإ فيضأو . هيماَجو مولعلا يف

 ءاتفإلل هسفن غّرفو كلذ نع عفرت مث ؛ ةنس نيرشع وحن يكَركلا دامعلا نع ءاضقلا

 ٍرايدلا ءاضق ىلإ لاؤس ريغب رطط ٌُرهاطلا هبط نأ ىلإ . بفينصتلاو سيردتلاو

 كلذو . لذبلاب هيف ةاعّتسلا دوجو عم ( 854 ) ةنس لاوش فصتنم يف ةيرصملا

 «قهازنو ةفعب ةريس ّنسحأ هيف راسف . مايأ ةعبرأب ينيقلُبلا لالجلا توم بقع
 نم ةباجإب مامتهالا ىلع هباحصأ ضحي ناكو . ةفرعمو ٍةماهشو « ةمارّصو ٍةمرُخو
 يضهتب هومزلا ىتح لع ماقو ٍ مهنم غفت هومزلأ مت هّتعامج هيلع اق . ةنئسلاب المع هدنع ةعافشلا 1 دلي

 الإو . هب مئاقلل ًاميظعتو عرشلا يف ٌةوق كلذ يف نأ هل اورّرقو « بايثلا نم عيفرلا

 هميمصتل ١ فِرّص ىتح رمتساو « لبق نم هِسابل سنج نع ٌلوحتلا هّمزع نكي ملف
 كلذ قش ىتح « اهنولمتحي ال رومأ يف « ةلودلا لهأل هتارادُم مدعو « قحلا ىلع
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 تردكتو تاألامتف نيرهش نود ٌةنس هتيالو ٌةدم تناكو . هيلع اوؤلمتف مهيلع
 رشن ىلع بابكإلا يف هتقيرط مل هنكلو هُئشيعم تصقنتو « هلزعل ةيفاصلا ٌرطاوخلا
 موي رخآ ًاديهش ًانوطبم هفزص نم ٍقنس لامكتسا لبق تام نأ ىلإ هف 5 هفينصتو ملعلا

 بنج ىلإ نفُد مث ةئمزامثو نيرشعو تس 475 ةنس َنابعش نم َرشع عباس سيمخلا

 . هتبرتب هدلاو

 فِرُص هنوك نم جازم ٌءوس هل لصح ء ءاضقلا نم فرص املو : رجح نبا لاق

 ريغب ٌتلِزُع ول لوقي ناكف . يغبني امك هنع مهفي ال نم ضعبب لب هّتذمالت ضعبب
 يف هل جرخأ نمل ٌحيضوتلاو ُنايبلا ) اهنم ٌتافلؤم هلو « يلع بُمصام نالف
 ٍنْملا تامهُم يف داجتسُملا )و ( حيرجتلا نم برضب نم دقو حيحصلا
 ( نيسّلدملا ٌرابخأ )و ( ليسارملا ةاوُر ركذ يف ليصحتلا ةفحت ١و ( دانسإلاو

 ' رمحأ ونش لاجر هيلإ فاضأو : يبهذلل فشاكلا ىلع (ٌليذلا)و
 هنم ٌةعطق بتك « ٌدواد يبأل نئسلا حرشو « يحلل ( فارطإلا ماهوأب فارطإلا )و

 ٌعمج حرشو . تادّلجم ٍةتس وحن هنم بتك « يعفارلا ىلع تابيقعتلا لمعو
 . اهوحنو ٍتامتتو هئيداحأ جيرخت عم ٌفاشكلا رصتخاو . ًارصتخم ًاحرش عماوجلا
 ٌرِسُي ناكو . هتايح يف هِتافئصُم أرقأو . تادلجم ةدع يف ٌةديفم ٌةركذت هلو

 . ةيثك ٌوثنو ٌمظن هلو « 0[ هركذب ]

 َنامثع نب ردب نب حرفُم نب رذب نب هللا دبع ْنب دذمحأ - 7
 ")ئيعفاشلا ْيقشمدلا مث ْيزغلا ّيرماعلا ْباهشلا بلعث نب ٍلماك نبا

 نآرقلا ظفحف « اهب أشنو ةزغب ةئمعيسو نيعبس ةنس لوألا عيبر يف دلو

 فلخ نب يلع ءالعلا اهيضاق نع ذخأو ء ّيواحلا هربك يف مث « [ 4 ] هيبنتلاو

 )١( كلذب [ب ] يف .

 نيفلؤملا مجعمو . ( 808- 7037/1) عماللا ءوضلاو . ( 154/1 ) مالعألا (؟) ) ١78/1١

 ر/) بهذلا تارذشو . ( 1577 مقر ١67 155 ( . نيفراعلا ةيدهو )8/ 177 ( .



 ١١ه 0 يماشلا نسجلا نب نيدلا زع نب نيسحلا نب نمحرلا دبع نب دمحأ

 لضاف [ب١١] وهو َنيِنامَنلا دعب ّقشمد ىلإ لّوحت مث ٌحيحصلا هيلع عمسو
 ّيقتلا نع ذدخأف سدقلا ىلإ َلَحرو . اهلهأ نم ةعامج نع اهب ذحتأو اهّئطَقف

 يف ٍةنسح ٍةركاذم عم « امهريغ يف كراشو هلوصأو هقفلا يف عّربو «٠ يدنشقلقلا

 ةرم نّيُعو « ""*[ يئانحألا ] سمشلا نع مكحلا يف بانو « هِتاقّلعتمو ثيدحلا

 « ّنكامأ ةدعب ٌسيردتلاو ءلدعلا راد ةءاتفإ َيلوو « متي ملف ًالالقتسا ءاضقلل

 رخاوأ يف ّقبي ملف « ٌقشمدب ىوتفلا ةسائرب رهتشاو « ءاتفإلاو ءارقإلل رّدصتو

 تادّلجم عبرأ يف ( ريغصلا يواحلا ٌحرش ) اهنم . ُفيئاصت هلو . هيراقُي نم هرمع

 ةسمخ يف ( يونْسإلل تاّمهُّملا رصتخم حرش )و ( عماوجلا عْمج حرش )و

 هتافو تناكو ةقّرفتم َنينس ثالث ًةكمب رواجو « ةرم ريغ ٌقشمد نم ّجحو . رافسأ

 ةئمنامثو نيرشعو نيتنثا 877 ةنس ٍلاوش َسداس سيمخلا موي رهظ يف ًانوطبم اهب
 : هئاينإ يف ( رجح نبا لاق ) . ةلَعُملا يف نفُّدو « ةبعكلا باي دنع هيلع يَّلُصو

 0 كبل لخام : دل لف . مون يف لو نتاج بلا قيد ذأ يغلي

 . ةيآلا [10 : ب1 * ٌّنوُمَلَمَي ىَوَه تلي َتيَيْي # هيلع

 نيسحلا نب نمحرلا دبع ْنِب دمحأ 4+

 2"”يماشلا ٍنّسحلا نب نيدلا رع نبا

 رباكأ نم ناكو يفلأو نيعستو سمخ ٠16 ٠ ةنس ٍةجحلا يذ رهش َّمسات دلو

 فلو تالآلا يف عب « اهخياشم ىلع ملعلا نونف يف أرق ةءاعنص ءاملع

 نَم هرظنب مج نأ يف هبغرو هل ّلسرأ نيسح نب مساق لكوتملا نإ مث . ثيدحلاو

 دّقن نم هيلإ نوجاتحي امب هيلإ لسري ناكو 2« دعس ف ةماهت ْنِم نيدصاقلا نم لّصو

 كلذ يف رمتساف « ًءاعنص يف هترضحب ّربكألا ءاضقلا ءآلو كلذ دعب مث . ةوسكو

 مث ٠ تام ىتح ٍروصنملا هِدلو مايأ يف كلذ ىلع رمتسا مث ؛ ٌلكوتملا يفوت نأ ىلإ

 . يدهملا ٍمامإلا مايأ يف كلذ يف رمتسا

 . يئانخألا [ ب ] يف 1
 © فيك ) عماللا ءوضلا . ( 47 مقر )1١44/1١-/157 فرعلا رشن (؟)



 ٌيدمُضصلا هللا دبع نب دمحأ ليا

 يف ٍلوقلا ٌلوبقم ناك ىتح ًادئاز ًاعافترا روصنملا مايأ يف هّتجرد تثعفترا دقو

 تاكو « هب ًاطونُم ٍنميلا تاهج عيمج يف ءاضقلا ٌرمأ راصو « قيقدلاو ليلجلا

 ٌةرهش هلو ركنملا نع يْهنلاو فورعملاب رمألا يف ٍةعانص نسُح عم قحلاب عّدصي
 هتناصرو هلقعب بَرْضُي ناكو « ٍنميلا ةكلمم يف ٌةميظع [2١ ٌةلوّصو ]و « ةريبك
 مهنم ٌةذمالت هلو . سيردتلاو ملعلاب فمش هلو ء كلذك نآلا ىلإو « ُلثملا
 . هللا ءاش نإ هّركذ يتآلا نطاق دمحم نب ٌدمحأ ٌةمالعلا يضاقلا

 هيلع رّيغ هنأ ّنظ ٌلجر هّمس هنأ هلامتحاو هرابطصا ةوقو هقالخأ نسُح نمو
 ًافاكو ًادحأ كلذب ثّدحي ملو « ٍةنس ٌرادقم هعم لاهسإلا ٌرمتساف « هايند ٍرومأ ٌضعب
 قالخألا هذه ٌرد هللف . هضرغ ءاضق يف مايقلاو هبلطم ىلإ هلاصيإب هّمس يذلا

 ةرخآلا ىدامجج رهش نم نيرشعلاو سداسلا ٍدحألا موي هللا همحر َيفوتو .٠ ةفيرشلا

 . ؟0بفلأو ٍةئمو نيعبسو نيتنثا 111/7 ةنس

 ©20ْيدْمْصلا هللا دبع نب دمحأ 4غ

 نم اهب نم ىلع هدلبب أرقو (*”ابيرقت بفلأو ةئمو نيعبس ١١7١ ةنس يف دلو
 انخيشك اهئاملع رباكأ نم ةعامج نع ذخأف ءاعنص ىلإ لحترا مث . ملعلا لهأ

 « نطاق دمحم نب ٌدمحأ ةمالعلا ىضاقلاو « دمحأ نب رداقلا دبع مامإلا ٍديسلا

 يف عّرب دقو هنطو ىلإ داعو مهريغو « ٌينالؤخلا ىبحي نب مساق ةمالعلا انخيشو

 اهلهأ نم ٌةبلطلا هيلع فّكع هدلب ىلإ هلوصو دعب مث . ةيبرعلاو ثيدحلاو هقفلا

 يف هيلإ ٌمجرملا راصو . كلانه هئأش مظعو ملعلا نم ًآنونف هنع اوذخأو هيف اوبِغرو

 . ةروصو [ ب ] يف قفز

 ربنعلا تاحفن نم لوألا ءزجلا يف ةطيسب ةمجرت يماشلا نمحرلا دبع نب دمحأ ديسللو (؟)
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح . ها هريغو

 . 718/١ ١417( ) رطولا لين . 4« 157" - ١٠ال ) يلكهبلل دوعلا حفن (*)

 «  ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح 11174 ةنس ًاقيقحتو (4)



 ل سابعلا يدهملا مامإلا نب يلع مامإلا نب دمحأ مامإلا

 ءاعنص ىلإ لحترا مث . شيرع ينأو « ايبصك اهريغو ( دْمَض ) يف ءاتفإلاو سيردتلا
 باوجب ُتْبِجأ ةديدع ٌلئاسمب ينلأسو « ةياغلا حرش يف يلع أرقف [ 76 ] ىرخأ ةلحر

 نآلا وهو « هدالب ىلإ داع مث ( دمض ةمالع لئاسم ديج يف دّضنملا دقعلا ) هّنيمس

 . سفنلا ةصاخب لاغتشالاو دهُّرلاو ىوتفلاو ملعلا رشن يف ليمجلا هلاح ىلع ةمتسم

 . ؟ييرقت 7 يفلأو نيتئمو نيرشعو نيتنثا 1777 ةئس يف هللا همحر ( تام ) مث

 هللاب روصنملا مامإلا ْنب دمحأ هللا ىلع ٌلكوتملا ُمامإلا انالوم 0

 (7ساّبعلا ْيدْهَملا مامإلا نب يلع

 دمحأ نب ٍنيسُح نب مساقلا لكوتملا مامإلا نب ٍنيسحلا نب روصنملا مامإلا نبا
 هدلوم . مساقلا نب ب ٍنسحلا هّدج ةمجرت يف هيسن ٌمامت يتأيسو .مساقلا نب نسح نبا

 .وفلأو قثمو نيعبس 117 ةنس مّرحم رهش لوأ يف هب ي ىنريخأ امبسح هللا هظفح

 فصن وحن يضم دعب هيلإ َلَعَج هيبأ ىلإ ٌةفالخلا تراص املو .. هيبأ دالوأ ثبكأ وهو

 ٍةباهَمو ةرفآو "*[ ةمرُحب ] كلذ رشابف ءاهيلإ امو ًءاعنص ةيالوو «دانجألا ًةرامإ ٍةنس

 وهو .رصتناو َرِفظف ٍةرم ريغ ُهئوانُي نم برحل هدلاو هّتعبو ءةسايس نمو ةباجنو

 ٌفقاوم كلذ يف هلو . هل ُبلغلا ناكو الإ بورحلا نم ًابرح رشاب ام ةبيقتلا ٌثوميم

 مهب جّرخ اَمل « ليكب نيبو هنيب (ةلح ) ٌُبرح اهنم «ءاهطسبل ٌماقملا ٌعسَتِي ال

 ىلإ هدنُجب هّجورخ اهنمو . ّيدهّملا نب قاحسإ ٍنب ٍدمحم نب َدمحأ نب ٌيلع يدّيس
 جرخ امل ةضورلا ٌبرح اهنمو . مهعيمج ىلع ىلوتساف اودسفأ امل ثراحلا ىنب

 بلاط يبأ لآو ؟؟”ةّيسابكلا ةداسلا نم ٍةعامج ريرغت ببسب ةعاطلا نع اهلمأ

 نب هللا دبع نب دمحأ يضاقلا اذه ةافو نأ « دومح فيرشلا ةلود ركذب دوعلا حفن ١ يفو )١(

 ىهتنا . فلأو ةثمو نيرشعو نيتنثا ( 1115 ) ةنس يناثلا عيبر يف يدمضلا زيزعلا دبع

 . 55١ ص يكلهيلل دوعلا حفن : رظناو . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . ( 45 مقر )١١8/١ ١١١ رطولا لين (0)
 . ةمزحب [ ب ] يف ()

 - . ةيلاعلا نالوخ يف « نيك » لبج لفسأ ةيرق « ءابلا نوكسو فاكلا رسكب سبكلا نم (4)



 سايعلا يدهملا مامإلا نب يلع مامإلا نب دمحأ مامإلا ١م

 ىلوتساف « ّيدْهَملا نب هللا ٍدبع نب ٌدمحأ يديس كلذ ىلع مهدضاعو « مهيلع
 هدلاو ةفالخ يف لاز امو . هللا همحر هيلو مايأ يف هللا ىلع ٌلكوتملا انالوم مهيلع

 ٌءارزولا هضوافيو ٠ رومألا نم ريثك يف هيبأ نع بونيو سانلا ّرمأ سوسي اهعيمج

 نسح نب ٌنسح ٌهيقفلا ةرازولا يلو ىتح « ٌةجاحلا هيلإ وعدت ام [11؟ ] بلاغ يف

 مامإلا نيب ٌىشحاوي لاز ام لب ءوعارزولا َكَلسم ْكّلِسي ملف هدلاو دعب َنامثع
 روكذملا ريزولا ٍريبدت ءوس عم ُرمألا ديازتو . هدلو نيبو هللا همحر هللاب روصنملا

 اياعرلا تكلهو اهّلظ رّصاقتو « َبهذت نأ ٌةلودلا تداك ىتح هيأر ٍبفْعَضو

 كلذ دنعف « اهراصح ببسب ًاعوج ءاعنص لهأ نم ٌريثك تامو قُرطلا تعطقناو

 . هللا همحر هدلاو ةمجرت يف هحرش يتأيس ام هللا ىلع لكوتملا انالوم نم عّقو

 ناضمر ٍرهش ٌرشع ّنماخ ةليل يهو هّدلاو اهيف تام يتلا ةليللا يف هل ةعيبلا تناكو
 ٌتيلوتو « هعياب نم ّلوأ تنكو ')[ بفلأو نيتئمو نيرشعو عبرأ ] 15714 ةنس

 ءاملعلا ٍنتايعأو ٠ مساقلا مامإلا لآ رئاسو همامعأو هتوخإ نم هل ةعيبلا َضْبَق

 ةيقفلا هّترازَو ىلوتو . هتعيّب نم يناثلا مويلا يف ٍةمجرتلا هذه ٌريرحت ناكو ءاسؤرلاو
 ٌىلع نب ٌنسح يضاقلا لامعألا ضعب يف هكراشو . ٌعراف ليعامسإ ُنِب يلع

 ةنس ٍلاوش رهش ّرشع عباس هلعل ءاعبرألا ليل هللا همحر يفوت مث . عساولا دبع

 « يدهملاب بّقلتو هللا ٌدبع هّدلو هدعب ماقو . فلأو نيتئمو نيثالثو ىدحإ

 نب يلع ةم العلا وه ةيسابكلا عيمج بسن عماجلاو : 677 ص نادلبلا مجعم يف ةرايز لاق

 ينسحلا نمجحرلا دبع نب نسحلا نب ب ةزمح مامإلا نبا ىبحي نب مسقلا نب ناجيهلا نب قتعم

 . يرمخلا

 سبكلا ةرجه لهأ ةيسابكلا ةداسلا بسنل عمجلاو : ( 70/١ ) فرعلا رشن يف ةرابز لاقو

 نمحرلا دبع تيب يضاقلا تيب مهتويب نمو .. اهريغ يف نينكاسلا نم اهيلإ بسني نمو
 . خيرملا تيب سلفملا تيب « مامشلا تيب لجارملا تيب ناضمغ تيب فسوي تيب

 . ءاحلصلاو ءالضفلا مهيف تويبلا هدض لهأ بلاغو مهريغو ةرجهلا تيب مشاه تيب

 . 75١91ص ةينميلا نادلبلا مجعمو( 0١ ) فرعلا رشن رظنا

 )١( ب ] نم ةدايز [.



 168 ميهاربإ نب دمحم نب رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ

 ءاش نإ ةّلقتسم ٌةمجرت هل ىتأتسو « هل يتعيابُم دعب هل ةعيّبلا ذخأل يّلوتملا ٌتنكو

 . ىلاعت هللا

 دمحم نب ميهاربإ نب دمحم نب رداقلا دبع نب ىلع نب ذمحأ -7

 '"”ميمت نب دمصلا دبع نب نسحلا يبأ نب دمصلا دبع نب ميمت نبا

 نباب فرعُيو . ٌيرهاقلا لصألا يلعبلا ٌيديبُعلا ٌئنيسُحلا سابعلا وبأ ٌئئقتلا

 ©"يواخسلا لاق . ةزراقّملا ةراحب فَرعُت َكَبلْعَب يف ٍةراحل ٌةبسن يهو ٌيزيرْقَملا

 نبا لاقو . ةئمهبسو ينعي نيّتسلا دعب هيتكيو هب ربخُي ناك اميسح هُدلوم ناك

 أشنو « ةرهاقلاب نيتسو تس 77 ةئس يف هنييعت ىلع لدي ام هطخب ىأر هنأ : رجح

 « ينيقلبلاو ٠ يدمآلاك خويشلا نم ةعامج نم عمسو ّنآرقلا ظفحف ٌةنسح ادن اهب

 نم ماشلا يف عمسو اهئاملع نم ةكمب عيسف جحو . يمئيهلاو [ 761 يقارعلاو

 هقفتو « ًةدمئألا سلاجو ٌرابكلا ّيقلو خويشلا ىلع فاطو « ًاريثك لغتشاو ةعامج

 . ًايعفاش لّوحت مث « همأل هّدج بهذم ىلع ًايفنح

 ٌبحأ هنأ رجح ُنبا لاق اذكو رهاظلا ىلإ ًالئام ناك نكلو : ©)يواخسلا لاق

 ةدع يف رظنو . ىهتنا . مرح نبا بهذمب مهتُي ناك ىتح هيلع َبظاوف ثيدحلا
 « عيقوتلا بتكو مكحلا يف بانو « ٌرثنلاو مظنلا لاقو « لئاضفلا يف كراشو ٍنونف

 مكاحلا عماجب ةمامإلاو « ورمع عماجب ةباطخلاو « رم ريغ ةرهاقلاب ةبئسحلا َيلوو

 لصتا دق ناكو « اهّلك هتارشابم يف هئريس تدمُحو 4[ ةدّيؤُملاب ] ثيدحلا ةءارقو

 ىبأف ًارارم اهؤاضق هيلع ضِرُعَو رصانلا هدلو عم ّقشمد لخدو « قوُقرُي رهاظلاب

 )١( مالعألا )1١08  1//1(. نيفلؤملا مجعمو )١/٠١5  5١5 مقر 1١915(
 عماللا ءوضلاو )7/ 55 -17١دهو . ( 106 594 /0/) بهذلا تارذشو . ( 75 مقر

 نيفراعلا ) 0//؟١ ( .

 . (؟١/؟) عماللا ءوضلا يف (؟)

 . ( 35/5 ) عماللا ءوضلا يف ()

 . ةيديؤملاب [ب ] يف (5)



 ميهاربإ نب دمحم نب رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ لل
 اذكو , رواجو ةرم ريغ ّجحو «ايند هنم هثلانو ًاتقو ( راداودلا كيشب ) ٌبجحصو
 هدلبب ماقأو « كلذ عيمج نع ضرعأ مث سيرادت اهب ىلوتو ًارارم ّقشمد لخد
 هل تراصو « ِهُنيِص هيف دٌّعبو « هُركذ هب رهتشا ىتح خيراتلاب لاغتشالا ىلع ًافكاع
 ؛ اهعفنأو بتُكلا ٌنسحأ نم وهو ( ةرهاقلل راثآلاو ططُحخلاك ) فيناصت ٌةلمج هيف

 ركذب ديشُيو مهّنأش محفيو ةيديبُعلا ّنساحم ٌرشني :ي هيف ناكو ظعاومو ٌبئاجع هيفو
 ريغ ىلع هثوك . كلذ نم ٌبجعأ مهيلإ هباستلا فرعأ نأ لبق ٌتنكو مهبقانم
 . هفلس بقانم ركذ ىلإ حّورتسا هنأ ُثملع هبّسن ىلع ٌثفقو املف مهبهذم

 ةرماقلا ططخت يف يدحوألل ةدوَُسْمب رفظ هل مجرتملا نإ : 20يواخسلا لاق

 ديغ ٌلجرلاو . ىهتن ١ . هسفنل اهبسنو ةلئاط ريغ ةئاوز اهيف دازو اهذخاف اهراثآو
 ُرِرُد ) هتافلؤم نمو . ملعأ ُهللاو هب قلعتي امو خيراتلا يف اميس ال لضف نع عوفدم
 عامسألا ٌعاتمإو ) . هّرّصاع نم هيف ركذ ( ةديفُّمْلا ٍنايعألا مجارت يف ةديرفلا دوقعلا
 كولم يف « طافسألا رمارج ٌدقع ) و ( عاتّملاو ٍةدّحلاو ءانبألا نم لوسرلل امب
 ( بارعألا نم ّرصم ضرأ يف امع بارعإلاو نايبلا )و ( طاطسُفلاو رص

 رابخأ يف ةيبرغلا ٌةفرطلا ) و ( مالسإلا"كولم نم ٍةشبحلا ضراب اميف ماعلإلا )و
 نم ىلع ٌئوبنلا تيبلا لهأل بجي ام ٌةفرعم )و ( ةبيجعلا ٌتومّرَضح يداو
 ةكرعمب كولسلا )و ( ءافلخلا نييمطافلا ٍةمئألا رابخأب ءافنجلا ظاقيإ ) و ( مهادع
 ديغ ٌتافلؤم هلو « ًادلجم ٌرشع ةتس يف وهو ( ريبكلا ٌخيراتلا ١ و ( كولملا لود

 تغلب هخويش رابك نأو « ٍدلِجُم يتثم ىلع تداز هقيناصت نأ هطخب دجُو . هذه
 هل دهشت هّتافلؤمو . هعاونأ فالتخا ىلع خيراتلا يف ًارّحبتم ناكو . سفن ةئمّتس
 ّنسح ناكو « هيرصاعُم ٍنايعأ بلاغ يف هّبأد كلذف ٌيواخسلا هدَحَج نإو كلذب
 يف : "رجح نبا لاق . تاقيملاو لئمرلاو ١ بالزطْسإلاو « ةجرْيَرلاب ةربخلا

 )١( عماللا ءوضلا يف ) 71/5 ( .
  200هلوقب رجح نبا ركذي بلاغلا يف وهو . ( 76/5 ) عماللا ءوضلا يف يواخسلا هركذ

 ) ًاصن رجح نبا ركذيو كلذ رصتخي يناكوشلا نكلو ( انخيش هلاق .
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 خيرات يف ًاصوصخ ٌةرهابلا فيناصتلاو قئارلا ٍدثنلاو ُقئافلا مظنلا هل « هتمجرت

 . اهتايعأ مجرتو « اهّرئأم دذجو « اهلهاجم حضوأو « اهّملاَعَم ايحأ هنإف ةرهاقلا

 َسداس سيمخلا موي رصع يف تام . ةرّضاحملا َوْلَح « ةبحّصلا ّنسح ناكو لاق

 : هرعش نمو . ةرهاقلاب ةئمِنامثو نيعبرأو سمح 880 ةنس ٌناضمر َرشع

 ٍدْجو ىلع ًادْجو هارُكذ ينداز دقف ِدْهَع نم ُهاّيحو ٍطايمد ّدهع ىّقس

 دلُخلا ةنج اهنسُح نم ثّكح ًارايد اهباحَس يقسَي ُءاونألا تلاز الو
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 رمع نب] ئيحي نب دماح نب مامت نب ىسوم نب فسوُي نبا

 ""ئيكبشلا ميلس ٍنب'"”[راوس نب ناوشن نب يلع نب نامثع نبا

 ةرخآلا ئدامج نم نيرشعلا ةليل نم برغملا دعب دلُو . نيدلا ٌءاهب دماح وبأ
 راجتحلا ىلع «”رضحأو « [ ب17 ] ةئمعبسو ةرشع "7[ عست 1914 ةنس [17]

 نب 2**[ يلع ] ّقشمدبو . ةعامج ٍنب ٍردبلاو « يسوّبّدلا يلع عمسو ةسماخلا يف

 ةمالعلا مامإلا : صتخملا مجعملا يف يبهذلا لاق . امهريغو ٌىّرملاو ٌيرّرجلا

 نيرشع نبا وهو داسو . ىوقتو بدأ هيفو « ديج ٌملعو ٌلئاضف هل . سّردملا

 . نيرشعلا دودح يف وهو ىقتاف ٌبيشلا هيلإ عرسأو « ةنس

 )١( ب نم ةدايز [. ١

 تايفولاب يفاولا باتكؤ . ( 197 مقر 7١5/١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( 1/5/1) مالعألا (؟)

 ةاعولا ةيغبو ( 344 مقر 710/١ 11١ ) ةنماكلا ردلاو . (؟65_-؟:5/0)

 ةرهازلا موجنلاو . ( 717 555/5) بهذلا تارذشو .( 708 مقر #848-41/1)

 11/5١ -1١1515(.

 . ةعست [ ب ] يف فرق

 . راجحلا ىلع رضح هلعل (5)

 . 1 ب ]1 نم ةدايز (©)
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 يناعملاو ةيبرعلا « ٍناسللا ملع يف ىلوُطلا ديلا هل تناكو : رجح نبا لاق
 يف ةرئاد ةعس نع نابأ ( حاتفملا صيخلت حرش « حارفألا ٌسورع ) هلو . نايبلاو
 ناكو . هيبأل جاهنملا حرش ىلع ًةعطق لمعو «ء يواحلا ىلع ٌقيلعت هلو « نفلا
 عم ًامئاق ةعمدلا َعيرس « ٍةَرّراجملاو ٌجحلاو ٍةقدصلا ٌريثك , ًادئعتم ًالضاف ًابيدأ
 ملو . ةنس ماقأف ( 777 ) ةنس يف هيخأ نع ًاضَوِع ماشلا ًءاضق َيلَوو « هباحصأ

 يف ٌعّرش ناكو ء ركسعلا ًءاضق يلو مث هيخأ ىلع ةفيظولل ًاظفح الإ كلذ نصي

 َرشع ناكل همتأ ولو . دلجم يف ٌةفيطل ًةعطق هنم بتكف بجاحلا نبا رصتخم حْرش

 : اذه هّدلو سرد اّمل نيدلا ٌئيقت : خيشلا هّدلاو لاقو . ٌرثكأ وأ تادلجم

 لمألا ٌةياغ يلع دنع كاذو ْيِلَع سورد نم ٌريخ ٌدمحأ نورد

 . هلام عستاو « هتاهج ترثكف ماشلا ّيضاق هوبأ ناكو ماعلا يلاحر نم ناكو

 تام اذإ ناكو . ًةدع تفئاظو كلذ ىلإ ّمضو هتاهج عيمج يف هدلاو نع بان هنأل

 َعباسلا سيمخلا ًةليل ةكمب ًارواجم تامو . هسفنل هيف ىّعس هّؤحن وأ ٌسيردت هل نم

 ةنس نوسمخو ٌعبرأ هلو « ةئمعبسو نيتسو شالث 17 ةنس بجر رهش نم ٌرشع
 قفز 03 08

 . 0( رهسا صعبو

 )١( ةنماكلا رردلا يف ) ١/ 93١( .
 : هّضن ام يكبتسلا ءاهبلا ةمجرت دعب ةطوطخملا ةيشاح يف فشز

 نب ٍنسحلا نب ىيحي مامإلاب هّبسن ٌلصّنم ٠ عورفلا حبش ذ يماشلا يلع نب ٌدمحأ ٌديسلا
 اذه اشن ٠ يماشلاب فرع هلجألو ٠ ةدْمص نلْزَح دالب نم هقاس هدهشم يذلا ٍظوفحم
 اهئاملع نم ةعامج ىلع أرقو ءاعنص ىلإ لحرو رّوْمَمِب < ءاعنص ِتالوَخب هلهأ يف ٌديسلا

 هلابقإ ةدشل هّتدئاف ترهظو يلوحتسلا ىبحي يضاقلاو يتفُملا نيدلا رع ٍنِب دمحم ديسلاك
 ّنقتاو ًاريسفتو ًاعورفو ًالوصأو ًافَْصو ًانايبو ًاوحن َنونفلا زرحأو « هتحيرق ءاكذو
 ءوايحإلاو سيردتلاو سردلا ىلع موادو « ةّحاسملاو ميسقتلاو ٌبرَّضلاو ّضئارفلا
 ببسل ءاعنص نم ٌروكذملا ُديسلا لقتناو نيديهشلا ٍدجسم ًةمامإ ٌنسح ٌريزولا هل لعجو
 ٌضعب ٌمامإلا هآلوف مساقلا مامإلا ىلإ ةدملا كلت يف تناكو ٍةميحلا تاهج ىلإ هل ىرج
 ىلوملا هّلَجأو ًارفسو ًارّضح مساقلا ّنب َنيسُحلا مزال ِةَدُملا رخآ يفو . ةهجلا كلت
 - رقتساف مساقلا نب ٌنيسحلا تام ىتح هيلإ درو ام ٌلْضف هعم ىلوتي ناكو همركأو ٌنيسحلا
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 07 يناعنصلا مساقلا نب ليعامسإ

 نأ دعي ملعلا بلطب لغتشاو . ب فلأو ٍةئمو نيسمخ ١١6١ ةنس ًابيرقت دلو

 يئاعملاو قطنملاو ء فرصلاو وحنلا يف ّيلع أرق مث . هرمُع نم ٌنيسمخلا براق

 . ةيلآلا مولعلا يف اميس ال ًالماك اكاردإ كردأو « ريسفتلاو ثيدحلاو « نايبلاو

 لاغتشالا ىلع ٌبكأو . ٌلماك هكاردإو ٌنسح هٌرؤصتو ٌحيحص هدكفو ٌدّيج هُمهفو

 نيب يرجي ام مهضعب نيبو هنيب ىرج مث ةبلطلا نم ٍةعامج عم نينس رشع وحن يلع
 . هيلع هّسفان نمل نوم ينأ نظ هلّيخت ةرثك عمو « جعزناف ةسفانملا نم مهلاثمأ

 يتلا ليلدلا طمن ىلع ةيراجلا يتاداهتجا نم ينع هظفح دق ام يوري كلذ دعب راصف

 هيلإ ٌثتنسحأ ٌةّيراع يل ٌباتك هيدل ناكو . هل ٌرييمت ال نم ُبلاغ هيلع ام فلاخي

 ّضعب اوسيل مهنأ هنومضم ًامالك ةيجانلا ةقرفلا ةلأسم يف يطخب هيف ىأرف هتّراعب
 ىدتهاو ةرّهطملا ةعيرشلاب كّسمت نم مه لب نييعتلا ىلع ٍةيمالسإلا بهاذملا هذه

 نم ٌلوق ٌثعفدو : دجُو رصع يأ يفو ناك بهذم يأ ىلع ِةلي ىفطصملا يدهب

 هّضِرعي لاز امو ةمايقلا اذه ماقأف « نيبّصعتملا نم ريثكل عقو امك هُيقرف مهنإ لاق

 هللا همحر تام ىنح مكحيو يتفيو سردي ءاعنص يبرغ ةحئتسلا يف هرادب ٌروكذملا ُديسلا -

 حبلا باب ٍيجسم َيِبونج ربقو فلأو نيعبسو ىدحإ ةنس ٍلاوش نم ةريخألا رشعلا يف

 ٍةملكلا َلوبقم ناكو أبيع َنآرقلا ظفحف 1١00 ةنس يف هرصب َفُعض ناك دقو « هللا همحر

 طبضلاب ةمودخم اهيف سّردو اهيلع رم يتلا هثتكو « راكنتسالاو ٍراهتنالا ٌديدش رابكلا ىلع

 هلو عورفلا بتك نم هريغو راهزألا شماوه يف ٍةبوتكم داظنأو شاوح هلو ٍدئاوفلاو

 ٍناعّنلا يف صاصقلا توبثو بئاغلا ةجوز خسف لم ةيوّداهلا اهيف فلاخي ٌتاحيجرت

 ٌناليَم لاوزلا نأو « مزاللاب ريفكتلا م مدعو هفاصوأ ٌدحأ ريغتي مل ام ليلقلا ءاملا ةراهطو

 ةجهب نم ًارصتخم ىهتنا ٠ كلذ ريغو مقرف ريغ نم ءاتشلاو فيصلا يف ٍلْيَم ىندأ ٌلّطلا

 نب نيسحلا نب ىيحي ةمالعلا ديسلا ٍةمجرتلا بحاص ذيملت فيلأت نميلا ثداوح يف نمزلا

 . هللا همحر مساقلا

 157/١ -1١514(,. ) رطرلا لين )١(
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 ىلع هضرعي داعف كلذ ىلع دحأ هقفاوي ملف ملعلاب لاغتشا هل نم لك ىلع
 . اهّدش هللا ىقو ٌةنتف روثت تداكف اهل ةقيقح ال ماهوأب مهمهويو ٌماوعلاو نيرّصقملا

 مات ٌبيصن نافرعلاو مهفلا نم هلو اذه لك دعاس امف يباتك ٌعاجرإ هنم ٌثبلط مث

 كلذ دعبو «ويلعتلا ٌّقح َعْري ملو همعز ام ُنالطُْبو هسفن

 امف يلع ةءارقلل وعي نأ مارو . ةيش هقنوو نم هيلع قبب ملو ملعلاب لاغتشالا كرت

 ىلع ّمدنلا رهظأو تايبأب ينحّدمو نينس دعب هيلإ راشُملا ٌباتكلا َمَجرأو هتدعاس

 . [”8] هنع هللا افع هنم َفّلس ام
 : هتمّدق ام ىلإ ٌةراشإ

 هّلوانت ذإ يضام ظفل ًايضاقاي

 ىلإ ٌدمُي ٍدودمم لك لزي ملو
 ايف هيلع ٌروصقم لان ام ُلكو
 فرش نم هيوحي ام ٌمجرم مسالاف
 ٌةقرشم ٌمايألا هتجهبب ضاق

 هتجهبب انايند هلله محلاف

 هب ٌتيقل ًاموس هتئج اذإ ضاق
 هتباهم نم ًاداعترا ٌموصخلا ىشخي

 ًامزتلم لاز ام الب َّدلأ نم مك

 مَقِن يف ٌّقحلا ريغل نوغتبملاف
 ًافطتقم سيردتلا ّنمز هّببحص

 هتعاشب يف يلوق لاط نإ هارأ

 هب ٌتلصتاو ًانامز هنع ُْتْبِغو
 ىلع نيئمؤملا ريمأ ةاضق يضاق

 ئتف لك ردص يف هّميظعت ماقف

 اهيفو ةديصقلا هذه ّيلإ هبتك ام ةلمج نمو

 ملكلا نم صوقتم لك هباهذ
 ِمَرَك نمو ٍرْخف نم هينيع لان ام
 مُحت الو عَمْطَت الو رِمَقأ ّدملا اذ

 ِمَلَع نمو ٍتعن نم هاّمسم ىلإ

 مدي مل سمشلا رون ْنكل سمشلاك

 مّلُّقلا نع خولسم ٌريغ اهُقارشإ
 مجع نمو َبْرُع نم لضافألا ّلك

 مّلع ىلع دان هناسبإ نسل نم
 مَعَت ىلإ اهنع ًالداع هفوخ نم

 مّكحلاو مكُحلا ٌرون هالمأ صضور نم

 ملي ملو ينيتاعي مل يزل
 مَمَص يف ٌثغعلا يمالك نع هنأك

 ملعلا ُبحاص اهيف وه ٍةبتُر يف
 مّقي مل رذصلا يف ًادعاق هنيمي

 مْلتسُم ٍرْفّطلا فُكألل مُلَش
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 ادغ مث سانلا يف هُميظعت عاشو
 هدبتاوت ٌيداعأ كاذ ٌُلفشمو

 هعضاوت نم ىمادنلل هنأك

 هته نأ اليلد كاذ ماقف

 هّتبتر سانلا يف ىتفلا لأ ولو
 ٍةيصانو و ٍميلقإ لك ًاكّلمُم

 هب ٌتيضق [111"] دف يمظن نأ ىري نم اي

 امل عيدبلا عاونأب ٌتيتأ ولو

 مجرلا يف ٍنيعلا يأرك ٍنينجلا دنع

 ممألا لبقتسم نم ريغلا يفو انيف

 ميشلا نم يضاقلا يف ٍرٌّدصتلا لبق

 مدخلا رغصأ نم - هتلالج ىلع

 مّمهلا وُوذ ئطعُي .يذلا كاذ قوف نم

 ملقلاو بفيسلا ٌبر حبصأل ًارمد

 مّرحلاو ٌرصم يحاون يف هُناَمُع
 مقتساف َتأطخأ دقف حيدملا ّقح

 ممهلااحخأ اي ًاولغ ٌرلغلا الو

 يمزتلُم ٌرُجعلا ناكو ًاقح ٌتيضق

 ٌداعشأ ّيلإ هلو . هرُّمع نم ًةنس نيتس يف راص دق هلعل ةايحلا ديق يف نآلا وهو

 ٠ يتاباوج عومجم يف يه ةبوجأب هُتئجأو اهنع [ "4 1 ينلأس ٌلئاسمو « هذه ُديغ

 . يفلأو نيتئمو نيرشعو شالث ١577 ةنس يف هلعل هللا همحر يفوُت مث
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 اهريغو رامَذ يف أرقو ب ٍفلأو ٍةئمو نيعست 1١15 ةنس ًابيرقت دلو « يعادّرلا مث

 ةرهاب ةنطفو ٌميظع ءاكذ هلو ٠ ًاديج آمهف كلذ مهفي تالآلاو هقفلاب ًافراع راصف

 ًارعش ٌُرعْشُيو ؛ بيجع ٍقْلَح ٌماجسناو عبط ٌةقرو ةرضاحُم ٌنسحو ٌةضراع ٌةرقو

 انالوم عم اهيلإ يمودق دنع ( ةلبج يذ ) ةئيدم يف يتماقإ دم ينم عمس « ًائسح

 رخحي اناكو هريغ يف عمسو ملسم حيحص يف ١517 ةنس يف هللا ىلع لكوتملا

 ”عادَر َر ةنيدمب ٌميقم نآلا وهو كلانه يتماقإ دنع ةءارقلل

 , 2174 مقر ١/ 1514-١58 ) رطولا لين . ( 5/١ ) ةينميلا ةعوسوملا 00

 خيش قيقش ىلع أرقو رامذ ُبحاص يمليٌدلا ىيحي نب ٌنيسح ٌةمالعلا ٌُديسلا هخياشم نمو (؟)

 يف أرقو يراخُبلاو بيبللا ينغُمو لوصألا عماج يف يناكوشلا ٌيلع نب ىبحي مالسإلا

 - ٌرعش هلو يجاجزملا قلاخلا ٍدبع هيخأ يلعو يجاجّرلل ٍدمحم خيشلا ىلع ديبز ةنيدم



 درولا رداقلا دبع نب دمحأ نب يرابلا فطل نب دمحأ ١

 «©0وزولا رداقلا دبع نب دمحأ نب يرابلا فطأ نب دمحأ -0:

 نيعستو نيتنثا ١١47 ةنس ٌناضمر رهش يف دلو « اهبيطخخ ّنباو ًءاعنص ٌبيطخ
 هدلاو ناكم ٌةباطخلا سابعلا نب ٌنلع هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا انالوم هآلو فلأو ةئمو

 سانلا نم ٍدحأ لك ناكو . ِدْيِسُملا ٍدهازلا عرولا 0[ لضافلا ّيقتلا ] ةمالعلا
 ناكو ٌةعامج ةبطخلل فرشتسا تام املف . ٌّدحأ ةباطخلا يف هب ُقحلَب هنأ نظي ال

 © دحأ هبُم موقي ال أمايق ةباطخلاب ماقف نس ةرشع ينامث كاذ ذإ ةمجرتلا بحاص نس

 ٌةريبك ملعلا بلطب ٌةلغش هلو كلذ ىلع ٌرمتسم نآلا وهو « برق نع هّدلاو قافو

 نم ًادودعم راص دقو « ميقتسم رُكفو ميلس ٍمُهفو «داقنُم مْبطو ٍداَقو نهذ عم

 . هثس ٍةئادح عم ءاملعلا

 عماوجلا عمج حرش يفو . راهنلا ءوضب يفورعملا ٍلالجلا حرش يف ّيلع أرق
 ا هذه ريرحت دنع هّرمعو « كلذ ىلع ٌةمتسم نآلا وهو يلَحَملل

 : يهو ًاتايبأ يناكوشلا يلع نب ىبحي ةمالعلا يضاقلا ىلإ بتك . نسمح | -
 ةدماحم ينمّيت نم ىلإ ثبتك
 ىتأ نإ لضفلا بسحُيال لضاف ىلإ
 ثحبم لك يف كيفشي ملاع ىلإ

 تدعاصت ٌردب ٍردبلا ونص وؤغالو
 ٌةطسب لوقلا يف سيل يلاعملا ٌدامع
 ةلاح لك يف ٌءرملا تنأو فيكو
 العلا يف كيتاوي دو يل نكلو

 ةدهاشأ نيح تاصوألا ٌدغصتسأو
 هدئاوفو هّصخش الإ ُلِشلا الو

 هدئاوز دارُملا فاعضأب يتأيو

 هُدِراومو ىلعلا رحت هّرداصم

 هدئاف سانلا يف تنأ ًالضف ٌرّصحأف

 هذعاقُي ٌدجمو ٌلضف هفلاحي

 هدهاوش ىفخت سيل ءاعو ٌلضفو
 . فلأو نيتئمو نيعبسو عست 17174 ةنس يفوتو

 . ”ه8ص راصقتلاو ( 54/١ ) رطولا لين : رظنا

 .( 19 مقر 1١98/١-154 ) فرعلا رشنو . ( ال9 مقر ١لا7 )١/ ١9/0 رطولا لين )١(
 . يقتلا لضافلا [ ب ] يف (5)

 هتغالبل برط نمف عمادملا ىرجأو َعماسملا ٌكص هيبأ توم دعب اهب ماق ةبطخ لوأ دنعو فق
 . هتثادح ليلجل هتيزعت عقوم كابو « هتئادح ىلع

 . ”0!/ص راصقتلا رظنا



 ١١ درولا رداقلا دبع نب دمحأ نب يرابلا فطل نب دمحأ

 ٌديسلا مهنمو . هّدلاو مهب جّرْخَت نيذلا هخياشم ملعأ نمو. 2'*[ ةنس ] نيرشعلا

 نب ّدمحأ نب فسوي نب ٌدمحم ٌةمالعلا ُديسلاو رداقلا دبع نب ٌميهاربإ ٌةمالعلا

 نع رقي ثيحب هفاصوأ بلاغ يف ٍنمزلا نساحم نم وهف ةلمجلابو . تفسوي

 ٍنانسألا لهأ نم ٌريثك هتهازنو ِهتّْفَعو هناسل ةراهطو ِهِلْفع ٍةناصّرو هَتْدَس نسح
 ٌريثك هلعفي امك ؟")ةبطخلا .نم ًارارف وأ ًادهُز امإ َسانلا لزتعاو عمجنا مث . ةيلاعلا

 تبجوأ ٌءادوس هجازم يف ثدح هنأ وأ . نيلماعلا ءاملعلاو نيحلاصلا هللا دابع نم

 ُهوُّلَي وهو يرابلا يفطُل نب دمحم ٌةمالعلا هوخأ هماقَم ماقو سائلا نم َشاحيتسالا هل

 يريسفت نم ًاضعب ينم عمسو ثيدحلا تاهمأ يف يلع ٌةءارق هلو . لئاضفلا يف

 هنإ ثيحب ةباطخلا يف مدقلا َتباث راصو اهريغو لوصألا يف ىبحي يخأ ىلع أرقو

 يقالخأ ٍنسُحو ٍنانج تابثو ٍناسل ةحاصفو ءادأ نس عم « ءابطخلا نم ًاريثك قوفي

 . "”رصعلا نساحم نم وهف ةلمجلابو « ةرّهطملا ةنسلا يف امب لمعو

 )١( ةنسلاب [ب ] يف .

 حرطاو سانلا نع ضيقنا هنإ مث هظفل ام روكذملا ةمجرت يف 67ص راصقتلا يف لاق (9؟

 نم ريثك هلعفي امك ةرارغلا اهفيلاكت حرطاو ايندلا نع علخنا هنأ لئاق نمف فيلكتلا َءابعأ

 َيئادوَس ٍرصنع ءزجج هجازم يف عقو هنإ لئاق نمو . نيحلاصلا لاجرلا نم رئاصبلا يوذ

 ضعب ءادأل جرخو هعضو انه ىلإ يفرحألا هذه بتاك ملق ءاهتنا دنعو . كلذ بجوأ

 دقو كتمجرت بتكأ نآلا ينإ هل لاقف ةمجرتلا بحاص دجوف دجاسملا ضعب يف تاولصلا

 لك ىلع انأ لاقف ؟ يناثلا مأ لوألا لوقلاب له ٌّقصلأ تنأ نيلوق ىلع ٌنمانلا كيف فلتخا

 رّسييو تالاحملا لّهسي هللا ُلُضف : لاقف امهّدحأ نّيعت نأ دبال هل لاقف ٍلارقألا

 كلذ نم َرخآ ناكم يف هدواع مث ٌةعاس ُبتاكلا هكرتف همالك يف طلخ مث « تاضقانتملا

 امنإف ليللا ّعيمج :يلصي لوقتأ ؟ يتمجرت يف لوقتام : هل مَجرتملا هل لاقن ٍدجسملا

 لوقلا بحاص لاق امك انأ لاقف نيلوقلا دحأ نّْيمت نأ ديرأ هل لاقف هيقو ّرخآ رجفلا يلصأ

 . راصقتلا نم ىهتنا . لوألا

 . ليوط رهدب هبخأ دعب فلأو نيتئمو نيعبسو نيتنثا 171/7 ةنس يف هللا همحر تام مث فرفز

 ىهتنا . ةقيرطلا لهأ نم وهف تمص نإ اياضق ةمجرتلا يف رّدصملا هيخألو



 يلع نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دمحأ انالعإ

 | دمحم نب دمحم ِنب يلع ْنِب ذمحأ 0١
 20 ةنالقن علا ٌئنانكلا لضفلا وبأ ٌباهشلا دمحأ نب يلع نبا

 ُديبكلا ظفاحلا « هئابآ ضعبل ٌبقل وهو ٍرَجَح نباب ٌفورعملا ٌيعفاشلا ٌيرهاقلا
 َيناث يف دلو ِةرخأتملا ةنمزألا يف هللعو ثيدحلا ةفرعمب ٌدرفنملا ٌمامإلا ٌريهشلا

 ٍدحأ فنك يف ًاميتي اهب أشنو ٌرْضمب ةئمعبسو نيعبسو شالث 7/77 ةنس ٌنابعش ٌرشع

 يقارهلل ٍثيدحلا ةفلأو ةدمُلا طفح مث . عئست نبا وهو نآرقلا ظفحف هئايصوأ

 كلذ يف ثحبو . ةحْلُملاو لوصألا يف بجاحلا نبا َر ٌرصتخمو ٌريغصلا ّيواحلاو

 هيلعو « ًةعامُج نب ٌرعلاو نقلملا ٍنباو يوامزبلاو ينيقلُبلاب هقفتو ٠ خويشلا ىلع

 حرشو عماوجلا [ ٠١ ] عمجو جاهنملاك ةيلوصألاو ةيلآلا مولعلا بلاغ لخأ

 نم هبلطو ٠ هتيَّلُكِب هيلع لبقأف ثيدحلا ّنف هيلإ هللا بح مث . لّوطُملاو رّصتخملا
 ملع نم ٌةعقان ٌةلمج هنع لمحو ٌيقارعلا نيزلا ىلع فكعف اهدعب امو 91“ هنس
 ٍنميلاو زاجحلاو ماشلا دالب ىلإ لحتراو . ًاحالطصاو ًاللعو ًانّئمو ًادنس ٍثيدحلا
 َيلاعلا عمسو خويشلاو عومسملا نم ًادج ٌرثكأو « يحاونلا هذه نيب امو ةكمو

 لك ةعامج خويشلا نم كردأو ٠ هريغل عمتجي مل ام كلذ نم هل عمتجاو لزانلاو

 يف ٌيقارعلاو « ٍتاءارقلا ةفرعم يف ٌيخودّنلاف . هب رهتشا يذلا هنف يف ٌسأر ٍلحاو

 ةرثك يف نقلملا ُنباو , عالطالا ةرثكو ظفحلا ةعس يف ينيقلُبلاو . ثيدحلا

 هّفت يف ًةعامج نب ٌرعلاو « ةغللا ظفح يف سوماقلا ٌبحاص ٌُدجملاو « فيناصتلا

 ٌءاملع فرعي ال ًاملع َرشع ةسمخ يف ٌارقأ انأ لوقي ناك ثيحب ةريثك مولع يف

 ةءارقإو ًةعلاطم هيلع هّسفن ٌَرّصقو ثيدحلا رشنل ىّدصت مث « اهةامسأ يرصع

 ٌودعلاو ٌديعبلاو ُبيرقلا ٍناقتإلاو ظفحلاب هل دهشو كلذب دّرفتو ءاتفإو ًافينصتو
 ٌةبلطلا لحرو « عامجإ ةملك هيلع ( ظفاحلا ) ظفل قالطإ راص ىتح « ٌقيدصلاو

 ةئماكلا رردلاو .( ٠١4 مقر )75/15  ٠+ عماللا ءوضلاو )1298/1١(. مالعألا )١(
 - 45 ) نايقعلا مظنو . ( 19001 مقر )١/ 5١١-5١١ نيفلؤملا مجعمو .( 4951/4 )
 . ( 1١78/6 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 575 ؟!/٠ /9 ) بهذلا تارذشو . ( 74 مقر



 ا يلع نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دمحأ

 [ ب١ ] تبتاكتو دالبلا يف ترشتناو هتايح يف هُئاَفْلْؤَم تراطو راطقألا نم هيلإ

 لكي مل ام اهنمو لَك امن اهنم دج ةريثك يهو اهنأش يف رطق ىلإ رطُت نم كولملا
 « تاينيعبرألا يف هتافتصم ددع كلذكو ”عماللا ءوضلا يف ٌيواخسلا اهددع دقو

 « شيدحلا ٌمولعو « حورشلاو « يقرطلاو « عفارطألاو خويشلا ٌجيرختو ّمجاعملاو

 نم ءيش نع ًايضار تسل لاق هنأ هتع لقنو « هتمجرت نم قاروأ يف هلاجرو هتونفو

 حرش ىوس يعم اهرّرحي نَم يل أيهتي مل مث . ٍرمألا ءادتبا يف اهّتلِمع ينأل يفيناصت
 يف هنع يورو ( نازيملا ناسلو ) ( بيذهتلاو ) ( هبتْشُملاو ) هتمّدقمو ٌيراخبلا

 لجأ نأ بير الو « ةبخُتلاو قيلعتلاو ٌيراخبلا حرش ىلع ىنثأ هنأ ؛ َرْخآ عضوم

 . ءالمإلا قيرط ىلع 8117 ةنس هفينصت يف هٌعورش ناكو ( يرابلا حتف ) هتافّنصم

 نم موي يف عامتجالاو . ًائيشف ًائيش ةبلطلا نيب هلوادي « هطخ نم بٌّدكي راص مث

 ىوس 47 ةنس بجر نم موي لوأ يف ىهتنا نأ ىلإ ةثحابملاو ةلباقملل عوبسألا

 ةرشع يف ضُيُيو «ًارْفس ٌرشع َةثالث يف هظخب ءاجو « كلذ دعب هيف قحلأ ام
 ٌبحاص هُحيش ةيمستلا هذه ىلإ هقبس دقو . رثكأو لقأو « نيثالثو نيرشعو

 حرش يف يرابلا ّحتف اهتلمج نم نأ هِتافتصم ءامسأ يف هل دجّو هنإف سوماقلا

 هقفلا يف ٌتافلؤم هلو . ًادّلجم نيرشع يف هعّبُر لمك هنأو "*و ّيراخبلا حيحص

 اهنإ كلذ دعب لاقو « يواخسلا اهّدّرس 0[ بادآلاو ] ضورعلاو « هلوصأو

 ةنس يف ٌباتك درو ىتح « كلذ يف مهل مهئاملع لاؤسب ٌكولملا هّفيناصت تداهت

 قرشألا ناطلسلا نم يعدتسي قرشلا ِكلم ٌروميت نب خر ةاش نم 47

 هامس هتمجرت يف باتك رجح نبا هخيشل .يواخسلا درفأ دقو )١( )5/8"م  4٠(.

 . ؟ رجح نبأ مالسإلا خيش ةمجرت يف رردلاو رهاوجلا »

 ءافلا لدب ميملاب يرابلا حنم هحرش ىمس نيدلا دجم نأ.ينالطسقلا نع ينهذ يف يذلا (1)

 هركذ امك سيلف يبرع نبا نع هلقن ةرثكل هضتري ملو « هيلع علطا رجح نبا ظفاحلا نأو

 . كلملا دبع نب دمحم يضاقلا طخ نم . ملعأ هللاو فلؤملا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . بدألاو [ ب ] يف )2



 يلع نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دمحأ 1

 ثالث ةمجرتلا ٌبحاص هل زهجف ( يرابلا ٌحتف ) اهتلمج نم اياده [2١7 يابسرب ]
 لَمَك دق باتكلا نأ قفّتي ملو 475 ةنس يف َبلطلا داعأ مث هلئاوأ نم يتادّلجم
 « ةلماك ٌةخسن هل ْتَرَهج قمُْقَج ٍرهاطلا نمز يف مث . ىرخأ ةعطق ًاضيأ هيلإ لسرأف
 زهجف هيعدتسي لسرأ هنإف ّيصُفحلا زيزعلا دبع سراف ىبأ برغلا ناطلسل عقو اذكو
 ًابهذ ءالمإلا سلجم ةعامجلو حرشلا ةبتكل زهجي ناكو باتكلا نم لّمك ام هل
 ٌةءارقو ًافينصت ّيراخبلا حرش لّمك املو « هللا همحر ّيح هُقْئصمو اذه مهيلع قّرفي

 يف ةرهاقلا جراخ ٌدّيؤملا هانب يذلا ناكملاب ٌةميظع ٌةميلو هللا همحر هُفئصم لمع
 ٌفّنصملا سلجو كلانه َريخألا سسلجملا أرقو 841 ةنس َنابعش نما تبسلا موي
 رصعلا ُلهأ ْدهعي مل ادوهشم آموي ناكو : "”ُيواختسلا هّذيملت لاق . يسركلا ىلع
 يف ءارعشلا لاقو « ِءالضُفل الضْفلاَو ءاسؤرلاو ٍةاَضّقلاو ءاملعلا [ 4١ ] نم رضحمب هلثم
 ّوحن ةروكذملا ةميلولا يف قّرغتسُملا ناكو ٌبهذلا مهيلع قّدفو اورثكأف كلذ
 ّيرصانلا ّماقُملا نأ اهنمف . ةيبدأ ةحراطُم مويلا كلذ يف تعقوو . ٍرانيد ةئمسمخ
 تيبب هيف انوشعنُت نأ لعلف ٌبّيط موي اذه مالسإلا خيش انالوم اي : فنصملل لاق
 نأ ىشخأ : 0[ هل ُجَجرتملا ] هل لاقف . هيف مكّفلخ ّيشمن نأ لعل مكتادرفم نم
 لاقف تنأ ءىدتبت نأ ٌنسحألاو . كرطاخ يف ّعَقو امل ًاقفاوم نوكي ال نأ ُثأدتبا

 ُحادَر ٌدوحَخ يبلق ْتَفَنَش دق ًةبوِمْعُر اضيب اهّتيَوَه
 : ةمجرتلا بحاص لاقف

 حامسلا حالملا يف ًاليلق نإ هب تنضف لصرلا اهئلأس

 : يناسؤّدلا يلع لاقف

 حاحّصلا ٌيضارملا ُدوسلا اهُثويع ْثتَنر امل َيبْلق ثَحرج دق

 . يابس نب [ب ] يف )١(
 . ( 38/5 ) عماللا ءوضلا يف (؟)

 . [1] نم ةدايز (9



 ا يلع نب دمحم ني دمحم نب يلع نب دمحأ

 : ةمجرتلا ٌبحاص لاقف « ًائيش َلوقي نأ هنكمُي ملو ينوئطلا ُفّرشلا ٌمُهْمِهَف

 ًارئاح ادغ عينونطلل ام

 . سرفلاو يرالسلا « كيبأ ةايحو : لاقف هّرجأ مّدقتملا يلعل ٌيرصانلا لاقف

 : لاقف . خارتو ٍةلهُم ريغ نم كل امه لاقف

 حارو ىلخو تيبلا بّوخو

 نيفثصملا ءابدألا نم ٌةعامج هنم دروأ دق رعشلا يف ىلوط دي هل مّجرتملل ناكو

 يف هتجرد ٌرلعب نوفرتعُم مهو هريغو ةيعيدبلا حرش يف َةّجح نباك ًادج ًةنسح ةايشأ
 : هّلوق تاملكلا هذه ٍريرحت لاح نآلا هُظَفحأ اممو . كلذ

 ينابس دق نم هذش انتل قرزألا هدب

 ناب ّنصُغ يقسي راد بيتك قوف ٌلودج
 : هّلوق عماللا ءوضلا يف يواخّتملا هل دروأو قحْلُي ال نسحلا يف ٌةياغ اذهو

 انكلو تاحلاصلا َلامف يوننو ْبُش ملو انم ُرُمعلا ىّلو ّيليلخ

 ()ىنئتامو ٌدهُثانمانرامعأو َةديِشَم *[ تويبلا ] ينبت ىتم ىتحف

 َديؤملا نأ رق مث ءاضقلا ين لوخدلا مدع ىلع ًامّمصم هللا همحر ناك دقو
 هئابحأ نم َمزلأو هب لالقتسالا هيلع ضّرع مث . اياضقلا ضعب يف مكُحلا هالو

 وهو كلذ لبق هيلع ضَرَع ناك نأ دعب 471/ ًةنس مرحملا يف ٌرقتساو ليقف هلوبقب

 « مهريغو ءاملعلا نيب ةلودلا بابرأ ٍقْرَف مدعل لوبقلا ىلع هّمدن ديازتو . ىبأي

 ةارادُمل هجايتحاو « قحلا قنَو ىلع نكت مل نإو مهِتاراشإ درل موللا يف مهتغلابمو

 ) 21١ًاتويب [ ب ] يف .

 هللا همحر مالسإلا خيش ىلإ بسني اممو قفز :

 ريّضلاو ٌرّضلا نم ئشخي الف صخشل ثلبقأ يه اذإ ايندلا نم ٌثالث
 ريخلا ةمتاحخ مث مسج ةّمصو مهنم ةمالسلاو اهينب نع ىنغ

 ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .



 يناعنصلا مث يمهنلا يداه نب يلع نب دمحأ ١0

 ىنج هنأب حّرصو . هنوموري امب ٌمايقلا كلذ عم هنكمي ال ثيحب مهريغصو مهريبك
 يف َصّلخأ نأ ىلإ كلذك لاز الو ديعأ مث فرص نأ ثبلي ملو كلذب هسفن ىلع

 ىدحإ هياضق ٍدَدُم ٌميمجو « 807 ةنس ةرخآلا ىدامُج يف ِهِفْرَص بقع هنع عالقإلا

 نّحملا نم هيلع ئلاوت ام ةرثكل ًاريبك ًادهُر ءاضقلا يف َدِهزو « ًةنس نورشعو
 دقو . هّمسا لبقت ٌةرغش هندب يف نبي مل هنأب 11١4[ ] حرصو . هببسب داكنألاو

 ٌنايعألا حجبتو ٌءاملعلا هيلإ لحتراو هْنيِص َدُعِبو هُرُكذ رهتشاو ٍةدّدعتم ّنطاومب سّرد

 رباكألاب ٌرغاصألا ّقَحلأو ٍةقبط دعب ًةقبط هنع ئمانلا ذخأو . هنع ذخألاو هئاقلب

 تام ىتح هتقيرط ىلع رمتساو . هتحراطُمب ءارعشلا ٌلوحف حّجبتو ٌرابكلا حدتماو

 ري مل ٌدهشم هل ناكو . ةئمنامثو نيسمخو نيتنثا 407 ةنس ةّجحلا يذ ٍرخاوأ يف

 ٌناطلسلاو نينمؤملا دي ٌريمأ هدهشو . هلثم مهنود نمع ًالضف خويشلا نم هرضح نَم

 محازتو ةفارقلاب يمليدلا برت اجت نفٌدو هيلع ةالصلل ٌةفيلخلا مّدُقو امهنود نمف
 . [ 47 ] هشعن لمح ىلع [2١ ءاربُكلاو ] ٌءارمألا

 «"”يناعنصلا مث ىمُهّنلا يداه نب ّىلع نب دمحأ -5؟

 ٌّيدْهَملا مامإلاب لصتاو « َءاعنصب أشنو بفلأو ٍةئمو نيثالث ١١7١ ةنس دلو

 مظعألا ٌريزولا هلعج ةفالخلا يلو نأ دعبو .ةفالخلا يلي نأ لبق نيسُحلا نب سابعلا
 تاعاطلل ًامزالم ٍناسحإلاو دبلا ٌريثك ةجهللا قداص ناكو . تام ىتح ًاريزو رمتساو

 « نيملسملا ٌحالص هيف اميف يغسلا َريثك لضفلاو ملعلا لهأ ىلع ًالبْفُم تاعامجلاو

 ناكو ةديدش ٌةبحم ٌيدهَملا ٌمامإلا هّبحأو . دحأ ىلإ هّيلجي الو رشلا يف هل ةبغرال

 ىلع ةدايز ةرازولا يلو دق هنوك عم ٍلاملا ٌريثك نكي ملو رومألا عيمج يف هيلع ٌلّوعي

 امك لعف ولو هتبقاع نم ُنَمأي هجو ىلع الإ ذخأي ال ناك هنأل . ٌةنس نيرشعو سمخ .

 ةليل تامو . نميلاب ءافلخلا ءارزو يف هلثمب عّمسُي ُي مل ام لاملا نم كرتل هريغ لعفي
 دكا

 فلأو ٍةئمر نيتامثو تس أ1اهك ةنس رخخ /! عيبر رهش نيرشعو ّينأث ريشما

 )١( رباكألاو [ب ]1 يف. .

 ) )0فرعلا رشن ١945- 1١99؛ 5* مقر



 ١ يبنلا دبع نب فسوي نب دامع نب دمحأ

 ٌباهشلا يبنلا دبع نب فُسوي نب دامع ْنِب دمحأ 05

 27يعفاشلا يرهاقلا مث ْيسهفلا سابعلا وبأ

 مدقتو ٌرهمو نيرَخآو يجابلاو ينيقلُبلاو يونسإلا ىلع أرق دامهلا نباب فرعُيو
 ( تاّنهُملا ىلع تابّقعتلا ) هاّمس ًاباتك ٌيؤنسإلا تاَمِهُم ىلع َبّتكو هقفلا يف
 يف دخآو ٠ مامإلاو مومأملا ماكحأ يف فّلؤم هلو ورش ةذع جاهنملا حَّرْشو

 ناويحلا نم مرحيو لحي اميف ٌةموظنم اهنم'ٌتاموظنم هلو ٠ مومأملاو مامإلا فقوم

 تيب ةئمتس ىلع ديزت ( نآرُقلا ٍةلَمح بادآ يف نايبتلاو ) « تيب ةئمعبرأ ىلع ديزت

 . كلذ ُديغ ٌتافنصم هلو . تيب ةئمسمخ ىلع ديزت ٌةموظنم دئاقعلا يفو

 يثك ناكو :لاق . رصعلا اذه يف ةّيعفاشلا ٍةمئأ ٌدحأ : هئاينأ يف رجح ُنبا لاق

 يف تام ةسْبَح ٌضعب هناسل يفو « قالخألا َثمَد فيناصتلاو عالطالا ٌريثك ٍدئاوفلا
 نم ذنكُي يونسإلا ىلع هتابقعت يف ناكو . ةئمزامثو ٍنامث 804 ةنس ىدامُج رهش
 هنأ عم رّوصتلا ٍداسفو مهفلا ءوس ىلإ هبسنو كلذ ضعب يف َعّذقأ اميرو هتئطخت
 تافتلا هنِّمضتل كلذ ىف آانسح هدِصقم ناك امبر ِءالضفلا ٌضعب لاق ٌنكل . هُحيش

 اوتفتلي مل هنودب ًاجداس مالكا دروأ ول هنأل أطخأ هّريغ نأ ىأر ام.عامس ىلإ ساتلا
 لثم يف نإف ٌنسح ٌلمحم اذهو . ىهتنا رادقملا ٌليلج مهدنع يونسإلا.هنوكل هيلإ
 ©”( ماوألا ءاقش ) ىلع يتيشاح يف تكلس ٍدِصقملا اذه لثملو ًارهاظ ًاريثأت كلذ
 . لامعألاو ٍلاوقألا حالصإ هللا لأسنو ٌكلْسملا كلذ

 0نيدلا جات يناقرافلا تاكرب جّرفلا يبأ ْنب دمحأ 64
 هدلو ٌمدخو . نيدلا فرشب َبَقْلو َمّلْسأَف ةلودلا دعسب فرعُي ًاينارضن هوبأ ناك

 مقر 14 4/7 ) عماللا ءوضلاو . ( 77/7 ) بهذلا تارذشو . ( )184/١ مالعألا )غ2(

 ١١8/8(. ) نيفراعلا ةيدهو .( 5١ال4 مقر 5١5/1١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( 3

 ىلع نيدلجمب ةنملاو دمحلا هللو انقيقحتب عبط دقو « ماوألا ءافش ىلع مامغلا ليو ١ يهو 22
 . ةرهاقلا ةيميت نبا راد . ط . تاطوطخم ثالث

 . ( 47١ مقر 156/5 ) عماللا ءوضلا . ( 249 مقر 558 555/١ ) ةنماكلا رردلا فرفز



 نيدلا جات يناقرافلا تاكرب جرفلا يبأ نب دمحأ ١ع

 ةرازولا ٌرعألا يلو املف . ةلودلا ىفوتسُم راص نأ ىلإ مّدقتف ةبوثلا سأر َرَداَهِب دنع

 خيشلا ةيوازب عطقناو ًةرشابملا كرتف عراقملاب هبّرضو هرداص 27[ ةنماثلا ] ًةرملا

 نأ ّلقو ريكتشاجلا سربيب ٍناطلسلا ّىيدص ٌدصت ٌحيشلا ناكو . يجبن ١ ٍرْضن

 نأ ىلإ ةيوازلاب رمتساو . ةرشابملا نم هافعأف هرمأ يف همّلكف ءيش يف هّقلاخُي
 ٌةَمِج ًالاومأ هل لّضحو « سربيب همدختسا نأ ىلإ لّصوتو َنارمَي ّلآو ةرقبلا ظفح

 لمعُي الو اهرسأب ةلودلا يف ٌتّدحتملا وه راص نأ ىلإ هدنع مّدقتو ٍةريسي ةذم يف

 ثيحب « مّظاعتلاو هسفنب وهزلاو باجعإلا ٌريثك ناكو هتعجارم دعب الإ ٌءيش اهيف

 ًاثالث وأ نيترم كلذ عنصف عراقملاب هبرضب ٌرمأ ٌبكار وهو هملك اذإ ُصخشلا ناك
 [ 47 ] زجي مل هلزنم لخدو لزن اذإو ٌبكار وهو هعم ثّدحتي نأ ٌدحأ ربحي ملف

 « ٌةاضقلا ىتح هباب ىلع مهبتارم فالتخا ىلع ُسانلا ُربصيف هيلع موجهلا ىلع ٌدحأ

 عمتجي الو ًادحأ ٌطِلاَخي الو ٌةيده لبقي الف كلذ عمو « ًادج ًامرتحم ًاباهُم راصف

 « ّضيبألا َعيفرلا ّيماشلا الإ فيصلا يف سبلي الف هّسبلم يف ٌدصتقيو بيرغب
 نإ مث . ٌءاضيب ٌةيجّوف الإ هيلع ىرُي الو ّضيبألا يفوصلا َّيطلَملا الإ ءاتشلا يف الو

 اهسيلف هتفلاخم عطتسي ملف هل ٍضْْبلا ٌديدش ناكو ةرازولا ٍةعْلِخ سبل همزلأ رالس
 ىلإ ةداعلا ىلع ةعلقلاب ٌمويلا كلذ ةرازولاب لمعف ١5 ةئس مرحملا نم فصنلا يف

 هتمدخن يف اوبكريل هباب ىلإ اوحبصأ مث . ٌُنمانلا ")[ هعّيشو ] هلزنم ىلإ فرصنا نأ

 ىلإ عّجوتو « هسفن َلَّزع هنأ همالغ عم هل لوقي لسرأو ٌراهنلا ىلاعت ىتح ماقأف
 ةراذولا نع َيفعأ ىتح لزي ملو هيف عّفشي سرببب ىلإ ٌرصن بتكف ٍرصن خيشلا ةيواز

 ٌناطلسلا نكي ملو « ةلودلا ىلإ ُم مجري ام عيمج يف هيلإ هلك ٌرمألاو هتداع ىلع يقبو

 ملو ررّذلا يف رجح نبا هل مجرت اذك « هيف هّطخ ىري ىتح ءيش ىلع هّتمالع ُبتكي

 . هتافو ركذي

 . ةيناثلا [ ب ] يف قفز

 . ةعيسو [ ب يف (5)



 او يدعصلا محشم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 20 [هللا راج] نب دمحأ نب دمحم ْنِب دمحأ 60

 ©)يناعنصلا [ب4١] مث يدغّصلا محشم

 انخيش ىلع أرقو ءاعنصب أشنو . بفلأو ٍةئمو نيسمخو سمخ ١١6 ٌةنس دلو

 لغتشاو ةيبرعلا يف هريغ ىلعو « هقفلا يف ٌئبرغملا ليعامسإ نب ٍنسحلا ةمالعلا
 ٌمامإلا ءآلو  ًايضاق ناكو  هّدلاو تام املو . ًابتُك نسحلا هطخب بتكو ثيدحلاب
 ًارّرقم هل لعجو اهِتاضُق ةلمج نم ءاعنصب ءاضقلا نيسحلا نب ٌسابعلا ٌيدهملا

 تلاز امف « راقّوو ٍةنيكسو ٍةنامأو ةنايدو ٍةهازنو ةفعب ةنسح ٌةرشابم كلذ َرّشابف
 هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا انالوم هماقُم ماقو ٌيدهَملا ٌمامإلا تام املو . هيف عفترت هتجرد
 ةاضقلا نايعأ نم نآلا وهو . ةليلج رومأ ىف هيلع نكرو همظع رضعلا ٌةفيلخ
 هب تباطو ©[ همكحب ] ؛طاوخلا ثحرشنا هب َمَكَحو هالوت ام ٌلكو مهئالبنو
 وه ٌةمالع دلو هلو ؟؟”هنأش ىلع ٌلبقُم ليمجلا هلاح ىلع ٌدمتسم وهو « ٌسوفنلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ٌةَّلقتسم ٌةمجرت هل يتأيس . ّدمحأ نب دمحم

 «0غلباقلا رّهطم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ 7

 فورعملا زارَح مابش نصح نم برقلاب نونكسي ٍةفورعم .ةعامج ىلإ ٌةبسن
 موي يف هطخب لإ هتك امبسح دلو « عفادم الب عورفلا خويش خيش « يزارحلاب
 أشن مث ءرامذب يفلأو ٍةئمو نيسمخو ٍنامث ١١08 ةنس ةجحلا رهش نم ىحضألا

 ٍةمالعلا ديسلا ىلعو « رطيّوشلا نيسُح نب رداقلا ٍدبع ةمالعلا ىلع أرقو اهب

 ىلإ هبابش لوأ يف لحتراو ضئارفلاو هققلا يف زربو . يمليٌدلا ىحي نب نيسحلا

 )١( رطولا لين ) ١/١85 مقر 437 ( .

 . هانتبثأ ام باوصلاو . هللا داج [أ] يف (؟)

 .[ ب1 نم ةدايز (5

 ةيشاح . ها . ةضيرع ايند فلخو ٠ فلأو نيتئمو عضب ةنس يف هللا همحر تام مث (8)

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا
 . (99 مقر 1917/١ ) رطولا لين ()



 يلباقلا رهطم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نه

 دمحم نب َدمحأ ٍةمالعلا يضاقلاك اهلهأ رباكأ نم ةعامجب لصتاف ءاعنص ةنيدم

 عماج يف ةبلطلا أرقأ مث . قيدّصلا ئيحي نب ليعامسإ ٍةمالعلا يضاقلاو « نطاق

 نايب يفو « ٍةعساولا يشاوحلا نم هيلع اميفو حاتفم نبال ٍراهزألا حرش يف ةاعنص

 هب اوعفتناو ٌةبلطلا هيلع فكعو . ضئارفلا ىلع ٌيرظانلا حرش يفو رْفظُم نبا

 هللا هافاع هلو . ًاماكحو نييتفُمو ًاخويش هُثذمالت تراصو هنع ذخألا يف اوسفانتو

 لامجو لقع ٍةحاجرو ٍناسل ٍةحاصف عم ريوصتلا ٍةدوجو ريبعتلا نسح ىلع ٌةردق
 دقو . هاج هل رسكُي الو ٌةعافش هل درت ال « قلخلا عيمج دنع ظح روفوو ةروص

 هادع ام عجرأو هايندو هنيد يف ٌةمالسلا هيف ام اهنم َلبقف ةريبكلا لامعألل بطُخ

 نم يهتشي ال اميف عوقولا نع اهب هللا هناص ٌةضيرع ايند كلذ نم هل عمتجاو
 ةكرثو « مساقلا ٍنِب ٍنيِسُخلا هللاب روصنملا مامإلا ٍةكرت ةمسق رشاب دقو . تاطّروتلا

 [ 44 ] نيتكرتلا يف لمعلا نسحأف ٍنيسحلا نب سايعلا هللا نيدل ٌيدهملا مامإلا

 هللا هظفح رصعلا ٌةفيلخ انالوم راص دقو . ًاثانإو ًاروكذ ِةئَرَولا ٍةرثك عم ًاعيمج

 دمتعا دقو . هل ًالهأ ناكل ء ءاضقلا يف بغر ولو لامعألا نم ريثك يف هيلع دمتعي

 هقفلا ةفرعم يف دّرفتو ٍناكم لك نم تالكشُملاب هودصقو 0
 ةمالعلا هّحيش نإف « ٌرامذ يف الو ًءاعنص يف ال "1[ هيف ريظن ] نآلا هل ّقْبي

 اذه صوصخ يف هب غلي ال هتكلو يح نآلا وه هزكذ دفتملا ىبحي نب َنيسحلا

 ةنس ةرشع ثالث وحن عورفلا يف هّئمزال دقو . ىرخأ ٌنونف هل ناك نإو ٌّنفلا
 ٌتالث هيشاوحو هحرشو راهزألا يف هيلع ٌتأرقو هيلع ُتْجّوْخَتو هب ٌتعفتناو

 ٌةئلاثلا ٌةعفدلاو « ٌةجاحلا هيلإ وعدت ام ىلع انرصتقا نيّيلوألا نيتعفدلا « ٍتاعَفَد

 نفئرفلا هيلع أرق مث . قيقحتو ٍثحب عم كلذ نم ليلجلاو ٌقيقدلا انلمكتسا

 رفظُم نبا َنايب هيلع ُتأرقو ٠ يشاوحلا نم هيلع امو يرظانلل اهحرشو ٌيرْفيَصُملل
 نآلا وهو . ريرقتو ريرحتو ناقتإو ثحب ةءارق ٌةءارقلا هذه تناكو . هّيشاوحو

 امب مايقلاو مهضارغأ ءاضقو ىوتغلاو ةءارقلا يف هب ُسانلا عفتني يح هللا هظفح

 عفنو هللا هافاع ٌةليلج هتاكرح ُبلاغو ٌةليمج هلاوحأو . لامعألا نم هيلإ هجوت



 ١ دمحأ يدهملا نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ ديسلا

 .بفلأو نيتئمو نيرشعو عبس ١١717 ةنس لاوش رهش يف هللا همحر تامو . همولعب

 نب دمحأ ّيدهملا نب قاحسإ نب دمحم ْنب دمحأ ديسلا

 7©2هييباقلا مامإلا نب نسسحلا

 .بفلأو ةثمو نيرشعو ب ثاللث ١177 ةنس َنابعش ٍرهش نيرشعو عباس ""”[يف] دلُؤ

 يف عّربف ريسفتلاو ثيدحلاو لوصألاو لآلا ملع يف اهئاملع ىلع أرقو ءاعنصب أشنو

 حيضوتو اهشماره ىلع ِبْنكلاو خلا حيحصتب ب ةيانع هل ناكو ثفراعملا هذه عيمج

 درب ٌنيلع ٌةمالعلا انحش هتذمالت ةلمج نمو . ةلوادتُم ًامايأ ٌةبلطلا هيلع فّكعو اهضماغ

 وهو ٌةميخف ٌةلالجو ٌةميظع سائر هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا رماع ٍنب ٌميهاربإ

 ٌميهاربإ ٌةمالعلا هُوْنِص اهالوت ناك دقو هدلاو توم دعب قاحسإ لآ رومأل يلوتملا
 نب سابعلا ٌّيدهملا مامإلل ًابضاغم ًءاعنص نم ةمجرتلا بحاص جورخ كلذ بّقعتف

 ناك ام هل ّنوكيو ٌدوعي نأ ىلع حلوص هنأ ُرمألا لآو ٌةريثك بوطخ ترج مث نيسحلا

 رهش يف هتافو ىلإ كلذ ىلع رمتساو ًءاعنص ىلإ لصوف هّماقم وه ٌموقيو هدلاول

 ءاملعلا رباكأ نم وهف ةلمجلابو . فلأو ةئمو نيعست 1١1١9٠ ةنس ةرخآلا ىدامج

 ٌسسيئرلا ٌبيدألا ٌةمالعلا هّدلو ماقو ٠ نيررهشملا ةداقلا ةداسلا ٍلضافأو نيَقَّقَحُملا

 . ةلقتسم ةمجرت هل يتأتسو «هيلإ ناك ام عيمج يف هماقَم دمحأ ُنِب ٌئلع

 دمحم نب دمحأ"”[ ديسلا ]1-4

 (”دلوملا يزاجحلا ْينيسخلا موصعم نباب روهشملا
 َرْشع َسماخ ٍةعمجلا هليل هدلوم نأ هل ( رضعلا ةفالس ) يف ٌيلع هّدلو رّكذ

 )١( 1الال مقر 548 -7ا/١) فرعلا رشن 2 .

 .113 نم ةدايز 4؟)

 . [ب] نم ةدايز (0
 رثألا ةصالخو .( 171١54 مقر 190/١ ) نيفلؤملا مجعمو .(794/1) مالعألا (:)

 "7 رب ضل
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 نآرقلا ظفحو « فئاطلاب 20[ ةنس ] بفلأو نيرشعو عبس ٠١717 ةنس َنابعش ٍرهش

 ديسلا نع ٌثيدحلاو « ٌيعفايلا نيدلا فرش نع ةقفلا ذخأو عبسلاب هالتو [11 ]
 . يناليّجلا سمشلا نع ٌلوقعملاو . يكملا ّيلع نع ةيبرعلاو  ٌيماشلا ٍنيدلا رون

 دنهلا ىلإ لحتراو ًاديج ًامظن مظنف بدألاب ىنتعاو ةيبرعلا اميس نونفلا يف عّربو
 لاوش رهش 20[ يف ] َدابآ رديَح ) بحاص هاش نيدلا "”بطق اهناطلس ىلإ لّصوف
 ىلع لاتحاو قايتشالا ةياغ هيلإ قاتشا دق ناكو همركأو همظعف ( ٠١04 دنس

 هدعب ةكلمملا ىلع ىلوتسا هنإ لاقيو هَرّروتساو هّتنبا جّوز هيلإ لصو املف « هلوصو
 : [ 45 ] ىكبف هبّرض هل مالغ يف '؟)[ ٌهلوق ] هرعش نمو « بئارغلا نم هذهو

 رئاف هنم ٍنتاف يفرطب ٌلوصي لئابح نم ٍرفان يبظك ىءارت
 ٍرطام لبو هداج ٍضْوَر سجرتك | هَيْفَج ٍبْحُس نم هانيع ْثَقلُم دقو

 : هلوقب ٌيرهوجلا ٍدمحم نب ٌدمحأ هريزو هزاجأو

 ٍرجاحملا ٌرتس ٍنيعلا ّضرف نأ ىري 2ٌحجحم لالدلاب ٌريرغ يبظو
 رتاس ريغ نم هينيع ىرأ ال يكل هتود َّممدلا ٌلبسأ يقرطب ينامر

 ٍسمخ ٠١80 ةنس َرَفَص نم َنيقب شالثل تبسلا موي يف هل ٌمجرتملا تامو

 , ؟90هل هللا رفغ بهذملا ٌيمامإ وهو 2[ ةنس ] بفلأو نينامثو

 . [أ11 نم ةدايز 222

 هذهو يهاش بطقب ةفورعملا ةلالسلا نم سداسلا ناطلسلا وهو : دمحم نب هللا دبع همسا (؟)

 . دنهلا بونج ثمكح ةيمالسإ تالالس سمخ ىدحإ ةلالسلا

 .[11] نم ةدايز قفرفز

 . [ ب ] نم ةدايز (4)

 .[ ب] نم ةدايز (0)

 : هلوقب هدلاو ةافو موصعم نب دمحأ نب يلع ٌبيدألا خرأ دقو (7)

 ميطحلاو مزمزو ئنمو 2 ةبيط كتوسل ثئزح
 ميظع ٌنزح :هُخيرات ٍةهيدبب ىتااذلو

 .اها86١١ ةنس . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 - : هّضن ام موصعم نباب روهشملا دمحم نب ٌدمحأ ةمجرت دعب طوطخملا ةيشاح يف 9
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 "”يرضملا مزاح وبأ مزاح نب ريمس نب فسوي نب ”ميحرلا دبع نبا

 ةنس لوألا عيبر يف ٌرضمو ةرهاقلا نيب ب اميف دلو . ناهربلا نباب فرعُيو يِمَِتلا
 مث . هّيحأو ثيدحلا عمسو ًايعفاش هقفلاب هتشاو ع كسو ني و عيرأ 4

 مالك يف رظن مث « هّبحأف مرح نبا مالك يف رظنلا ىلإ هبّدجف ةيرهاظلا يضعب بحص

 نيدلا ُباهش يضاقلا مث يفوُصلا يديبّرلا مث ٌئيكملا دار ٍنِب ٍدمحم ٍنب ركب يبأ نب دمحأ

 نب ليعامسإ يففرشألا ٍناطلسلا ةبْحّصي لصتاف َنميلا خد ا/48 ةنس دلو ّيعفاشلا

 ةريثك ٌلئتاضف هيدل ناكو هب مهّضخأ نم راص مث «ءامدتلا نم رقتساو همزالف لضقألا

 ٌةيعاد ناكف ٍةفسالفلا فّرصت ىلإ ليملاو ايندلا ٌبح هيلع بلغ هنأ الإ ٌيكذ « ًارثان ًامظان

 لّصح هنأ فرع نمو « َدّقّتعملا كلذ دقتعي نم بّوقيو اهيلع يداعي ٍةعْدبلا هذه ىلإ
 ىلإ نيبُملا لالضلا كلذ يف. تينصتلاو َمظنلا َرْثكأو . هيلع َلضفأو هبّرق صوصُفلا ةخسن

 . هللا ءاش نم الإ ديبّر لهأ رثكأ َدئاقع دسفأ نأ

 يف ُتفيناصت هلو هيلإ هب نوبّرقتي لفاحملا يف هنردِشْنُيف هرعش نوظفحي نودشُْملا ناكو

 هتاوهش ىلع هقفاويو هتاّوّلخ يف ٍناطلسلا ٌنملاجم هنكل ةدابعلا ٌراثآ ههجو ىلعو فّوصتلا

 ًءاضقلا ّيلوو تاركنشلا نم ًائيش لوانتي الو تاركنملا نم ًائيش مهعم ىطاعتي ال هنأ لإ

 ةدملا هذه ًارغاش َءاضقلا َكَرَت فرشألا نب ٌةصانلا ناك دقو نيتنسب نيدلا دم خيشلا دعب

 يمودق رظتني ةدملا هذه ًارغاش هيقفلل ٍرباكألا لشعب هيف ىعسف همعزب هيلع يمودق رظتني

 يرشانلا َّنكمتي نأ داّدرلا نبا ّيشخف يرشانلا هيقفلل رباكألا ٌنضعب هيف ىّعسف همعزب هيلع

 ناكو « ةعدتبُملا ىلع راكنإلا ٌديدشو ٍؤنسلا لهأ نم ّيرشانلا نأل هتعذب يف هيلع درلا نم

 نم ةنيظولا بلط ىلإ ردابف هئهادي نيدلا ٌدجم خيشلاو هركي امب ٍداّدرلا ّنبا هجاوي

 هنوك عم هل هالوف ٌديبك ُملاع داّدرلا َّنبا نأ نظيو اذهو اذه نيب ٌقّرُفي ال ٌرصانلاو « رصانلا

 ٌركنُي ناك نمم مقتناو ةيبصعلا رهظأف ٠ « مكحلاب ةربخلا ميدع هقفلا يف ةعاضبلا ئِجْرُم

 نودعي اوراصو لجوعف « مهيلع ٌطحلاو مهعدر يف غلابو مهناهأت ءاهقفلا نم هتعُذب هيلع

 يف زاجأو هّمظن هنم ٌتعمس دقو 47١ ةئس ةدعقلا يذ يف تامو ةدشلا دعب جرفلا نم هّئوم

 . [779/19/] رمغلا ءابنإ نم ىهتنا . يدالوأ ءاعدتسا

 . « نمحرلا دبع 5 عماللا ءوضلا يف فن

 . (93/5) عماللا ءوضلا (؟)
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 ةيبأ ٌسسفن هل تناكو . هنم ٌملعأ ًادحأ نأ دقتعي ال راص ثيحب هيلع بلغف ةيميت نبأ
 كلُملا يف ةكراشملا ىلإ هسفن تّحّمطف سانلا رابخأ يف رظنو « ٌةيبصعو ٌةءورُمو

 دهاظلا ) بلغ املف . لام هعم الو « كلذ يف فلس هل الو ٌمَّدق هيف هل سيل هنأ عم

 كل اا 1 يو ل بل

 عجر مث ًادصق لي ملف بلح لخدو كلامملا ٌعيمج ىرقتساف « شير نم لج

 مهنم نّيدتي نمم هل نيقفاوملا ربكأ نم ناكو . اهلهأ نم ًاريثك ىوغتساف ماشلا ىلإ
 3 ٍةوشْرلا ٌوّشفو يصاعملا ةرثكو ٍلاوحألا داسف نم رهظ امل ٠ ينابئسُحلاو ٌنيفوسايلا
 ( رمديب ) ىلإ هرمأ ّىمن * نأ ىلإ ةقيرطلا هذه ىلع ٌلزي ملف « كلذ ٍريغو ماكحألا يف

 هيدي نم ءيجي ال هنأ هملعل هيلع نش كس رشي ماو هبلإ ىفصأو هتالك عين ماقلا بن بلا

 نيبو هنيب تناكو ٌيصُمحلا ٍنيدلا باهش ةعلقلا بئا ىلإ هزمأ يم مث ٠

 ناهربلا نبا رضحتساف . كلذب هيلع بيلأتلا يف ًةصرف دجوف ةديدش ادع ركوب

 مث هّكرتف هيلإ وعدي ناك ام عيمج هيلإ ٌثَّبف هتلاقم ىلإ لام هنأ رهظأو هربختساو

 نبا ليصحتب هرّمأي بئانلا ىلإ بتك هب ملع املف . هلك كلذب ّناطلسلا بتاك
 هنع لساكتو كلذ نع ٌبئانلا عّروتف . مهريهشتبو هيأر ىلع هقفاو نمو ناهربلا

 ْتَقَخ ٌموق مه امنإو شالتم مهّرمأ نأو مهنع وفعلاو مهيف ةعافشلاب باجأو

 َّنأِب ًاضيأ بتاكف ةصرفلا زاهتنا يف ّيصمحلا نبا رمتساو . سردلا نم مهفيدأ

 ناك نمو ٍناهربلا نبا كئسمب ٌباوجلا هيلإ لصوف ةرماخملا ىلع مزع دق تبئانلا
 نأ دعب ًافوخ ٌيفوسايلا تامف ( رمديب ) لتق ىلإ كلذ يف ٌرمألا َلآ ْنِإو « هيأر ىلع
 نع همهفتساو هاندَّتسا ناطلسلا ىلإ ٌناهربلا رّضح املو . ٌئينابسُحلا ٌرفو هيلع ّيضَبق

 لدعلاب مّكحي شيرُق نم ٌلجر موقي نأ هضَرَع 7[ نأ ] هملعأف هيلع هيايق ببس
 لثم ىلع هعم نمع هلأسف اذه وحن يف دازو هُريغ زوجي ال يذلا ُنيدلا وه اذه نإف

 انازخلا يف اوسبُحو هباحصأو وه برُضف هبرضب َرَمْأَف « مهأّربف ءارمألا نم هيأر

 .نأب [ب 1 يف )١(



 قرش _ عيتار نب ليعامسإ نب دمحم نيدمحا

 عيبر يف مهنع جرفأ مث . (784) ةنس ةجحلا يذ يف كلذو . مئارجلا لهأ سبح

 نأ ىلإ قالمإ ةروص ىلع ةرهاقلاب ًاميقم ٍناهربلا نبا ٌيمتس ةساف (1/81) دنس لوألا

 ثيحب ًاديرف ًاديحو ةئمنامثو ٍنامث 8 ٠4 ةنس ىلوألا ىدامُج نم َنيِقب عبرأل تام

 ٍسفنو ةّيلع ٍوءوِرُم اذ ناكو . ريغ ال سْقنأ ٌةعبس الإ هتزانج يف ْرُضحي مل [ 3

 لهأ اهيف فلاخي يتلا لئاسملا رثكأب ًافراع « ةرّضاحملاو ةركاذملا ّنسح ةيبأ

 سبحلا يف وهو ىلمأو « اهتلدأ رضحتسيو اهل ٌراصتنالا رثكي . ٌروهمجلا ٍرهاظلا

 يف ىرسيلا ىلع ىنمُيلا عضو ةلأسمو دوجسلا يف نيديلا عفر ةلأسم ٍةعلاطُم ريغب
 . هِعالّطا روفو ىلع لدي كلذو . ةمامإلا يف ةلاسرو « ةالصلا

 ٌريثك ناكو ًاريثك هدئاوف نم ٌتعمسو ًاريثك هئسلاج دقو : )رجح ٌنِبا لاق

 لاوحأ ىلع عالطالا نم هيلع لبُج امل ٍرورّشلاو نتْفلا نم هدعب ٌتّدح امب راذنإلا

 « ةرهاقلاب سولفلا صخر ببسب ٍداسفلاو ءالغلا نم ثدح ام اميسالو ء سانلا

 اهنإف اهينتقت نأ زذحا يل لاقف ًاريثك ًابناج اهنم ًةرم ًاميدق يدنع ىأر هنإ ثيحب

 اهنم ٌراطنقلا يواسي تقولا كلذ يف تناك اهنأل «٠ كلذك ناكف لام َسأر تسيل

 رأ يواست اهنأ ىلإ ٍرصعلا اذه يف ٌُرمألا ")[ راص ]و « ٌرثكأف ًالاقثم نيرشع

 ُرمألا سكعنا مث . كلذ َوحنو "1 ًاعُبرو ] نينثا مث ةثالث يواست راص مث َليقاثم

 ىلإ لطر لك نم اهتميق ُتعفُر اّمل هيف طبتغا اهنم يش هدنع نم راصو كلذ دعب
 ىنتقُي الام تسيل اهنأ رهظف ُرمألا ؟”سكعنا مث نيرشعو ةعبرأ ىلإ مث ٌرشع ئنئا

 . [ ب5١ ] ىهتنا . ةدحاو ةميق ىلع اهتابث مدعو اهتميق يف ٍلّلخلا دوجول

 . ( 997/5 ) عماللا ءوضلا يف يواخسلا هركذ (1)

 . (1) نم ةدايز 222

 . عبرو [ب ] يف 20

 ًادج ةفيفخ ىرخأ سولف برض مث ء تدقف امل لاحلا عجارت مث .. م : ةرابعلا لصأو (4)

 عماللا ءوضلا . « ىنتقي ًالام تسيل اهنأ ةلمجلا يف رهظو نيثالث لطر لك رعس لعجو

 .(ةال/كر
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 كلملا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ

 فصلا نب دمحم لامجلا نب ٌدمحأ نيّزلا نبا

 ©")ئلع جاتلا نب نيسح دجملا نب دمحم

 يناث يف دلو . ينالطئسقلاب فرعُيو « ٌيعفاشلا ٌيرصملا لصألا ٌينالطئسقلا

 ظفحف اهب أشنو ٌرّصمب « ةئمزامثو نيسمحخو ىدحإ 80١ ةنس ةدعّقلا يذ ٌرشع

 ىلع عبسلاب التو وحنلا يف َةيدْرَولاو « ةيرّرجلا ٍةَبّيَطلا فصنو نيتّيبطاشلاو َنآرقلا
 توتال نذل َلاََو # 8 ىلإ ثالثلابو « ٌيواسلا ٌيراصنألا مساق نب رمع جارسلا
 نيتمتخ يف رشعلاب مث عبسلابو ّيمثيهلا ٌينغلا ٍدبع نيزلا ىلع ١ : ناقرفلا]  اَنَآَقِل

 رخفلا نع ةقفلا ذخأو ًاضيأ ةعامج نع تاءارقلا ذخأو . ٍدسأ نب باهشلا ىلع

 نمو ٠ جاهنملا نم تادابعلا َمْبر أرقو . "76 يدايعلا ] باهشلاو ًاميسقت ّيسقملا
 نمو ناهرُبلا ىلع يواحلا نم ًةعطقو « ّيمايلا سمشلا ىلع ةجهبلا نم هريغو عيبلا
 ىلع اهئانثأ يف ٍتاوّقِب حاكتلا ءانثأ ىلإ جاهنملا ىلع ٌّيركبلا ٍلالجلا ةيشاح لوأ

 ٌيقاحوألا ٌيضرلاو ٌينويلملا ىلع عمسو ةيفلألا حرش يف عضاوم عمسو . اهفلؤم
 ىلع َّسلاجم ةسمخ يف همامتب ٌيراخبلا حيحص 7[ عمسو ] « ٌيواختسلاو
 نينامثو عبرأ ةنس رواجو ٍةرم ريغ جح مث . ةعامج ىلع نونفلا يف أرقو يواشلا
 ظعولل سلجو ةعامج نع اهب عمسو نيعستو عبرأ ةنس ىرخأ ًةرواجم رواج مث
 ضعبل ًاقيفر ًادهاش ٌرْضمب سلج مث دج ٌممج هدنع عمتجي ناكو ّيِرَمُعلا عماجلاب
 دوقعلا ) تاءارقلا يف ٌعممج لب َءايشأ هسفنل هطخب َبّتكو عمجنا هدعبو . ءالَّضُفلا

 ماشهو ًةزمح فقو يف زنكلا ١) و ديوجتلا يف ( ةيرّرجلا ٍةمَّدقملا حرش يف ةينسلا

 بهذلا تارذشو .( 71 مقر ٠١-٠١4 /7 ) عماللا ءوضلاو . ( ؟:/١) مالعألا )١(
 . ( ١179/4 ) نيفراعلا ةيدهو . ( )8/ ١١١-1١8

 . يدابعلا [ب ] يف (؟
 .ارقو[ ب ]يف (0



 مس ّينابكوكلا ّيميحلا دمحأ نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ

 هيف داز ريغصلا ماغدإلا ىلإ هيف لصو ( ةيبطاشلا ) ىلع ًاحرشو ( زْمهلا ىلع

 ةبيطلا ىلع ٌبتكو هريغ حرش يف دجوت ال ٍةبيرغ دئاوف عم ٌيرزجلا نبا تادايز
 ريخ حدم يف ةّيضُملا ٍراونألا قراشم ) هامس ًاضيأ ًاجْزم ةدرُبلا ىلعو اجزم ةعطق |

 ةروهشملا هتافلؤم نمو ( يراخبلا حيحص متخب ءىراقلاو عماسلا ةفحت )و ( ةيربلا
 عبرأ يف ( يراخبلا حيحص ىلع يراسلا ٌداشرإ ) ىمسملا ٌيراخبلا حرش

 حتملاب ةّيندللا ُبهاوملا ١و لُّمكي ملو هّلثم ملسم حيحص ٌحرشو « تادلجم

 ّئيجش « ةباطخلاو ثيدحلاو نآرقلل ةءارقلا [ 4!/] َديج ًافّقعتم ناكو ( ةيدمحملا

 عم « ةكرحلا ٌعيرس ٍةرشعلا فيطل ًادّدوتم ًاعضاوتم لئاضفلا يف ًاكراشم « توصلا

 . حالفلا لهأ قيرط ىلع فففعتلاو حالصلاب رهتشاو « هماقسأ ةرثك

 ينزاجأ ىلوألا ةلحرلا يف هب ُثعمتجا املو : ٍدِهْف نب هللا ٌراج ٌخيشلا لاق

 يعم بّدأتو يف ةفرعمب يل فرتعاو ينمّظع ةيناثلا ةلحرلا يفو هتايورّمو هتافلؤمب

 مث : لاق . هِمارَم ةياغ هغّلبُيو هماركإ يف ديزي ةللاف يترضحب هتبترم ىلع سِلِجي ملو
 ثالث 477 ًةنس مرحملا عباس ةعمُجلا ةليل يف تام هنأ ماشلا ىلإ يتلحر يف ينغلب

 . هتمحرب هللا هدّمغت هلزنم

 نسحلا نب دمحم نب دمحأ 11

 207 ئنايكوكلا ُيمْيَحلا دمحأ نبا

 نايعأ نم ةعامج نع ّملعلا ذخأو َنابكوكب أشن . ٌرعاشلا ٌعيلبلا ٌبيطخلا

 هيف مّجرت ٌلفاح ٌباتك وهو ( رّمّسسلا ٌبيط ) ىّمسملا هباتك يف مهَرَكذ ءاملعلا

 . نيرّخأتملا نيخّرؤملا بلاغ ٌمْنِص وه امك ٌةَعَجْسسُم مجارت نايعألا نم ةعامجل

 )١( فرعلا رشنو .(1؟١47/1) مالعألا ) ١/ 787نيفلؤملا مجعمو .(17651و )١//ا5؟

 مقر ١8656 (. ةينميلا ةعوسوملاو ) 5١/١ ( . نيفراعلا ةيدهو ) 7/6/١ 1١97(.

 نوئكملا حاضيإو )99/9( .



 يزاجحلا دمحم نب دمحأ 1

 هاّمس نيدلا برش ٍمامإلا نب هللا دبع نب دمحم ةديصق حوش هتافنصم نمو

 يف ًاقئاف هتيأرف هّتعلاط ٌديفم حرش وهو ( ةنوئكملا ءىلآللاب ةنوحشملا فادصألا )
 يف ٌيدفَّصلا كلئسم اهيف ٌكلَس ةروهشملا ( قثاولا ةلاسر ) ىلع حرش هلو « هباب

 لك يف ٌديِحُم وهو نيعبرألا ىلع ديزت ٌةيبدأ ''”تافلؤم هلو «٠ مّجَعلا ٍةيمال حرش

 : اهٌعلطم ىتلا ٌثايبألا هرعش نمو هفّئصُي ام

 ىَفَش الو ماقتلا ءاد نِم ليال ايْهَأ دق نصغب ٌميسنلا َبِعِل

 : هرعش نمو

 ليصألا ٌدْرُب ًاسبال سفنت ليلَب لبو نع ضورلا ٌميسن
 ليلع مسج نع ءابنألا نم ًاحيحص ًاربخ ًايوار ئفاوو

 ليج ٌريخ اوّدعُي نم ئركذل نقفاو نيح ينويع تّرِهس دقل
 ليم دعب ةفاسملا يف ليمب الإ طق مونب ثلحتكا امف

 عيمج يف سفنلا ٌليوط وهو ةطّسوتم ةبتر يف هلكو « ٌمساو ٌدقنو ٌديثك ٌمظن هلو
 . يفلأو ةئمو نيسمخو ىدحإ ١١0١ ةنس يفوت . هب يتأي ام

 يزاجحلا دمحم ْنِب دمحأ 5
 ةافولاو دلوملا يناعنصلا لصألا ْعُبنيلا

 ول « ٌةقئار ٍناعمو ٌةنانط ٌدئاصق هلو ءارعشلا ريهاشم نم وه « ٌروهشملا ُدعاشلا

 هب ْقَحلَي ملو هلبق نم هب قاف يذلا ء لالهلا هيبشت نم هل عقو ام الإ اهنم هل نكي مل

 : ةديصق نم هلوق وهو « هدعب نم
 عْرَفلا ريآ يف صاغ ٌطْشُم جاعلا نم هنأك َلالهلا برغلا يف ٌرظننو

 . ففلأو نيعستو سمخ ٠١40 ةنس ًابيرقت ءاعنصب يفوتو

 )١( مقر ؟6ا//١ ) نيفلؤملا مجعم 'رظنا 1865( ,



 ١عو رداقلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نب دمحأ ديسلا

 نب رصانلا نب رذاقلا دبع نب نيسحلا نب دمحم ْنب دمحأ ُديِسلا

 /”نيدلا فرش مامإلا نب نيدلا سمش نب لع نب برلا دبع

 ةدعقلا ٍرهش نيرشعو سماخ 0[ يف ] دلو . اهدالبو َنابكوك ُريمأ ٌئينابكوكلا

 هتهج لهأ نم ةعامج نع ّملعلا ذحنأو . بفلأو ٍةئمو نيرشعو نيتنئا 1١757 ةنس

 انخيشو « يعاقلا رهللا دبع هيقفلاو « بيطخلا ىبحي نب حالص ةمالعلا ديسلاك

 هلئاضف ثرهتشاو مولعلا يف عّربو . هُركذ يتآلا ّدمحأ نب ٍرداقلا ٍدبع ةمالعلا ٍديسلا

 ةرّهطملا ٍةعيرشلا قفَو ىلع هّتارشابم تناك ثيحب هتيعر يف هلذعب ٌنابكرلا تراسو
 اعد مساقلا نب ٌنيسحلا هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا تام املو . هيبأ ةايح يف ةرامإلا َيلَوو

 ءاعنص لهأ نم ةعامج نم هيلإ ٌتلصو بتكب هنم ًاقوئو هسفن ىلإ [أ]

 ٌبوطخ تعقوو [ 481 هدونج نم ةفئاط ٌُيدهَملا ٌمامإلا لسرأ مث . مهريغو
 َنابكوكل ًاريمأ رقتساو ٌّيدهَملا مامإلل ٍةمجرتلا ٌبحاص عياب رمألا ُرِخآو . ٌبورحو
 ةنس ٌنابعش نم ٌُتلخ نيرشعل ثام ىتح ةعيرشلل ًايِيْحُم لدعلل ًارشان اهدالبو

 ديسلا هيخأ ىلإ هدعب ةرامإلا تراصو "”يفلأو ٍةئمو َنينامثو ىدحإ 60١
 ٍديسلا هيخأ ىلإ هدعب ٌةرامإلا تراص مث هتقيرط ىلع ىشمو ٍدمحم نب رداقلا دبع
 يخأ ىلإ تداع مث ميهاربإ نب سابعلا ديسلا هدلو ىلإ مث . دمحم ني ميهاربإ
 هنع ثلقتنا مث . هّيمجرت يتأتسو ٍدمحم نب ىسيع ةمالعلا ٍديسلا ةمجرتلا بحاص

 يتأتسو ٍدمحم نب َدمحأ نب نيدلا فرش ٌديسلا وهو ٍةمجرتلا بحاص نبا ىلإ

 )١( فرعلا رشنو . (147/1) مالعألا ) ١/ - 504مقر لالا 643 .

 ) )0.[أ1] نم ةدايز

 ) 6:اهلوأ يتلا هتديصق يف يريَوتلا دمحم نب هللا دبع هيقفلا هتافو خرأ دقو
 اقب نم ةيندلا ايندلا ىف سيل نأو 2 ٌةياغ ءرملل توملا نأ هللا ىضق

 :لاق نأ ىلإ ١
 اقوم تام َنابعش ُهخَّوأَف هتافو ماع خيرات ام تاف اذإو

 ةنس 4١م١ااها 11١ 19 9١لاالا.

 ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .



 نسحلا بهاوملا يبأ نب ملاس نب دمحم نب دمحأ ١5

 7 فرحألا هذه ريرحت لاح ُديمألا وهو . ًاضيأ هّئمجرت

 : هلوق هنمف ْمظن ةمجرتلا بحاصلو

 لاتقلل ْثَمُقُص دق ٌبئاتك ادب امل ّضراعلا امنأك

 لاعتشالاو توصلا يف ًاقد انب اهّبشأ دق قربلاو هدعّرو

 230لابنلا رجب  بحسلا شكارت نمو سوقب ماد مهضعبو

 بهاوملا يبأ نب ب ملاس نب دمحم نب دمحأ

 (”يرضص نب نسحلا نب ظوفحم نب ةبه ْنِب نسحلا

 نيسمخو سمخ 700 ٌةنس ةدعّقلا يذ يف دلو . ٌئفشمدلا ٍنيدلا ٌمجن ٌبقلملا

 عئادلا ةبع نبا ىلع قشمدبو . 304 ةنس ٍراطعلا ديشرلا ىلع ٌرضحأو « ةئمّتسو

 نب جاتلا ىلع هقفتو ٍرِسيلا يب أ نبا ىلعو « َنالذع ِنِب ملسملا همأل هذج ىلعو

 ناكو ءاشنإلا ناويد يف بتكو ٌيناهبصألا نيدلا سمش نع ٌرصمب ذخأو « حاكْؤِفلا

 يغبني امم :هصنام نيسحلا نب دمحم نب دمحأ ديسلا ةمجرت دعب طوطخملا ةيشاح يف )١(

 نامزلا ةردان دهازلا عرولا ققحملا ةمالعلا هيقفلا وهو هللا همحر يدلاخلا فلؤم انه هركذ

 ذخأ اهريغو ضضئارفلا يف هرصع دحاو ناك يدلاخلا دواد نب دمحم نب دمحأ نارقألا قئاف

 نم ناكو ينادملا ينارجنلا ةيطع ني ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحأ نب ليعامسإ خيشلا نع
 باتك ةروهشملا هتافلؤم نمو . ماللا هيلع ميلس نب دمحم نب رهطملا مامإلا صاوخ

 نم ةخسن رخآ يف ركذو ضئارفلا ملع ةبلط يديأ هتلوادت سيفن باتك ؛ ضماغلا حاضيإ»
 نبا ةيفاك ىلع حرشو 45717 ةنس لاوش رهش ثلاث يف هفيلأت نم غارفلا عقو هنأ هخسن

 ٌةأرق نيح هفلأ ًادج ًاسيفن ًاباتك ءاجف هنع هللا يضر ةمئألا مجن حرش نم هرصتخا بجاحلا

 تكتنلا يذ «فافشلا رهوجلا ١ باتكو « ةيبرعلا نفي هيلع دمحم نب رهطملا مامإلا دالوأ

 امك وه امنإو هتافوب رفظأ ملو نيزربملا ءاملعلا نم وهف ةلمجلابو ؛ قطنملا يف فاطللا

 ةروهشملا ةربقملا يف ءاعنص يبرغ يف هربقو ءهلل ملعلاو عساتلا نرقلا لهأ نم تفرع

 . ةميزخ ةكربلا

 تايفولا تاوفو . (7489 مقر 554 - 77/1١ ) ةنماكلا رردلاو . )7517/١( مالعألا (؟)

 .(4ة مقر ١؟9١0-1/١)



 ل نسحلا بهاوملا يبأ نب ملاس نب دمحم نب دمحأ

 َسيرارَك نسمخ بتك هنإ ليق ىتح ًادج ةباتكلا َميرس رثنلاو مظنلا ّقئاف ّطخلا َدّيِج

 . ٌمراكمو ٍدّيعتو نيد ىلع يوطني سوردلا ٌليوط ةرابعلا ٌحيصف ناكو « موي يف

 ةنس لوألا عيبر رهش يف تام نأ ىلإ هيف مادو ( 707 ) ةنس ّقشمد َءاضق يلوو

 مراكملاو ٍددوتلا ٌريثك ناكو هّثدم تلاطو [ ةئمعبسو 27نيرشعو ثالث ] 7

 . ةدكاوملاو

 ًاسورد ٌركذيو الإ نف يف ملكتي داكي ال ةرابعلا َقلط ناك : يناكلمزلا ُنبا لاق

 . ةاّمحب روكذملا خيراتلا يف تام نأ ىلإ عافتراو ومن يف لزي ملو . ًةليوط

 « امهريغو َةَناَبُ نب لامجلاو ٍدومحم باهشلاك حئادملا ُررُغ هيف هرصع ءارعشلو

 ةنس ةيلداعلاب سّرد ام لوأو ' مهارد ةلمجب هزاجأف ةخيشم ٌييئالعلا هل جّوخو

 ةخيشمو « ٍركسعلا ًءاضق يلو مث ةيلازغلاب سّرد مث ةيتئسزألاب سّرد مث (7487)

 نم لك ىلع لضفتي ناكو « قباسلا خيراتلا يف ّقشمدب ٌربكألا ًءاضقلا مث « , خويشلا

 عم ٌرضم لهأ نع الو ماشلا لهأ نع عطقنت ال هايادهو . ريغصو ريبك نم هيلإ مق

 تايبأب ٍلجْرِملا نبا هاجه . ىذألا ىلع ٍربصلاو ٍمّلِحلاَو ٍديازلا عضاوتلاو ٍدّوتلا

 عضوف هّكولمم ْرَمَقف هيلع لخد هنأ قفت تاف مظانلا طخب هيلإ ثلصو ىتح لّيحتف

 يضاقلا ققحت املف . اهفّرعف اهّحمل لجؤملا ُنبا سلج املف ًةحوتفم همامأ تايبألا

 تايبألا ٌةزئاج هذه هل لاقو ٍةضف َةّرُصو ًاشامق هل رّضحأ مث اهعفرب راشأ اهفّرع هنأ

 ىرخألا يفو ٌرجه أمهادحإ يف ٍناتديصق هعمو عاش هيلع لخدو . هحّدمو اهذخأف

 هاطعأف طلغف َّوُجهلا هاطعأ الإو هاضرأ نإف حملا هّيطعُي )[ نأ ] َرَمِضَأو خدم

 ةديصق دجو ٌرعاشلا جرخ املف خدم هنأ ٌرَّضح نم مهوأو ٌةزئاج هاطعأو هأرقف َرْجهلا

 . هذخاو امف ٌراذتعالا رهظأو هيلإ اهعفدو داعف خدملا

 )١( نم ةدايز ]1[ .
 ) )0هلأ [ب ] يف .



 هللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ 1

 هللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم ْنِب دمحأ 0

 «7لذاشلا ئيناردنكسإلا لضفلا وبأ نيدلا جات

 هبقانم فئصو ء« ةيلذاشلا [ :4 ] بحاص يسْرُّملا سابعلا ابأ ّميشلا ٌبحص
 ىلع ماق نمم وهو « هنامز يف ةيفوصلا ناسل ىلع مّلكتملا ناكو « هخيش تقانمو
 كلذ يف هلو سانلا ىلع ملكتي ناكو كلذ يف غلابف ةيميت ٍنب ٍنيدلا ّيقت ّيقت خيشلا

 . ٌفيناصت

 يف ٌةكراشمو سوفنلا يف ٌمُقوو ٌةبيجع لالخ هل تناك : يبهذلا لاق
 هظعول ًامّظعم ٌرضم نم عّجر امل ّيقرافلا نيدلا جات ٌعيشلا ُثيأرو . لئاضفلا
 ٍنونفو فلسلا نع راثآب موقلا مالك جزمي رهزألا عماجلاب ملكتي ناكو « هتراشإو
 . ريخلا ٌءاميس هيلع ناكو هُعابتأ رّثكف « ملعلا نم

 ٌتدّرجعل ةلئاعلا نم ُتْمِلس ول مهّدحأ لاقف هّسلجم اودّصق ةثالث نإ لاقُيو
 يتالص نإ ُثلاثلا لاقف ًةرذ حالصلا نم دجأ الو ٌموصأو يلصأ انأ دخآلا لاقو

 سد : همالك ءاتثأ يف لاق هّسلجم اورّضح الف !؟ يبر يضرُت فيكف ينيضرُت ام
 قت ُئقت ٌخيشلا هنع ذخأ نم ةلمج نمو . هنيعب مهمالك داعأف . . لوقي نم سانلا
 حلا ىلع وخلا أرقر يهوقربالا نم عجس : وفعج لامكلا لاقو يكيشلا نيدل
 ٌةماعلا هيلإ ٌثعراسف سانلا ىلع ملكتف يسْرُملا بحصو بدألاو هقفلا يف كراشو

 . هعابتأ ٌرثكو ةهّقّقتملا نم ٌديثكو

 تنك : لاق ٌئشكارملا "”[ هل ] ىكح نيكملا نب لامكلا لاقو نايح وبأ لاق
 لاقف هللا ءاطع نبا ينءاج هل لاقف هروزي ُديزولا ٌيليلخلا هيلإ ٌرضحف ًاريقف بحصأ

 . ةيردنكسإلاب ةباطخلا ينيّلوُت نأ يتراشب ْلَعِجاف مانملا يف لي ّيبنلا ىرت ةليللا يل

 مجعمو . 1٠١( مقر 714 11/١ ) ةنماكلا رردلاو .(5-319؟51/5) مالعألا )١(
 . ( 5975-5390 ١/ ) نونظلا فشكو . ( 1844 مقر 757/١ ) نيفلؤملا

 . يل :[ ب ] يف قفإ



 لوكا يردعلا يدزألا نامثع نب دمحم نب دمحأ

 هب فطلتي ُديقفلا لزي ملف هبرض ىلع ٌتْمزع دقو « ًائيش ٌثيأر امو ٌةليللا تضمف

 مكحلا ٌبحاص وهو . لاجرلا نم سيلو ٌلاتحم وهف اذه حص اذإو . هنع افع ىتح

 اننمز ةفوصتم نم ديثك ُجَهلي يتلا مشا ءاطع [ ب1١ ] نبا مكحب نآلا ةروهشملا

 عست 7١9 ةنس ةرخآلا ئدامُج فصن يف تامو . اهنم تاملك ظفحب

 . ""ةئمعبسو

 ُيودعلا ُيدزألا نامثع نب دمحم نب دمحأ 71

 ("”ءانبلا ْنِب سابعلا وبأ

 نب دمحم ملا دبع يبأو ١ يشكارملا يلع نب ٍدمحم ٍةعامجلا يضاق نع ذخأ

 يبأو « ءاطع يبأ نبا وُءدملا ٍدمحم نب َدمحأ سابعلا يبأ 1[ و ] تاكربلا يب
 يف ٌةعامج هب عفتنا ًاهيبن ًالقاع ٌالضاف ناكو . م ا أ

 نأ ىلإ « دم نلاوزلا 9[ بيرق ] ىلإ حبصلا ٍةالص دعب نم لغتشي ناكو . ميلعتلا

 كلذي ىذأتف ٍرابُحو حير موي يف ٍةعمجلا ةالص ىلإ جرخف ( 1949) ةنس يف ناك

 دّهْعَت مل ٌلاوحأ هنم تدبف حور هيف ام لكأي ال ٌةدم هل ناكو هغامد يف سبي هباصأو

 رمأف « هيلع وه امب هربخُيو هيلع لخد نم ّلك ٌفشاكي راصو « ٌةبيجع ٌتائيهو

 ةنس ماقأف . هربجحي نأ هّلهأ يتامغألا ميركلا دبع نب نمحرلا ُدبع ٍديز وبأ خيشلا

 نب دمحأ : : هصن ام هللا ءاطع نب دمحم نب دمحأ ةمجرت دعب طوطخملا ةيشاح يف قفز

 ناك اذكو ةيبرعلاب رهمو ًاريثك لغتشا يديبزلا مث يجرشلا رمع نب ركب يبآ نب فيطللا دبع

 نم ًائيش يلع عمسو هب تعمتجا ديبزب ةيحالصلاب نيدلا باهش سرد نيدلا جارس هوبأ

 رمغلا ءابثإ نم ىهتنا . 1١ نع 817 ةئس ضرحب تام هدئاوف نم تعمسو ثيدحلا

 . (1459 /5) رجح نبا ظفاحلل

 ةنماكلا رردلاو . 61١50 مقر )778/1١ نيفلؤملا مجعمو )1559/١(. مالعألا (0)

 نوتكملا حاضيإو .( 477/١ نونظلا فشكو . ( 7 مقر ١5-7

 .( اع

 . [ ب ] نم ةدايز (0)

 . برف [ب 1 يف (5)



 يمتيهلا يدعسلا يلئاولا رجح ىدمحم نب دمحأ 1ع

 هنأ اهنم . ٌُبئاجع هيفو كلذ نم هل ىرج ام ركذي راصو سانلا ىلإ جرخو حمص مث
 تيلاسأب ٍنآرقلا يناعمب قلعتت ٍةَمج مولعب اوملكت ٌةئيضم مههوجو ًةيوْلُع ًاروص ىأر
 ٌاليوط ًامالك ركذف ٍةعْرْفُم روُص يف ٌةعامج ىلع مجه مث : لاق ءقعيدب
 يف ٌباتكو « قافوألا يف ٌباتكو « رْفِس يف باسحلا يف ٌصيخلتلا اهنم ٌتافنصم
 ىدحإ ال١7 ةنس ( تام ) نأ ىلإ َسانلا ديفي هدلبب رمتساو . كلذ ٌريغو , ءاونألا

 . ةئمعبسو نيرشعو

 29نئمّتيهلا ")ُيدعسلا يلئاولا رجح يدمحم ْنب دمحأ 7

 . نآرقلا ظفحو هدلبب أشنو ةئمعستو عست 4١ 4 ةنس دلو « يكملا مث ٌيرضملا

 ٌيلمرلاو ّيرضملا ًةرامع خيشلا ىلع أرقو تارصتخم ظفحف ّرْصم ىلإ 30
 ٌيعفاشلا ةقف ًاصوصخ مولعلا عيمج يف َعّربو . مهريغو يركبلا ٍنسحلا يب
 هلاقتنا ٌُببسو « ةفرشملا ةكم ىلإ ّرصم نم لقتنا مث حلا تيناصتلا فيصو
 هتتفو داتسحلا ٌضعب هذخأف حرش يف عّشو يرقحلل نضورلا رصتخا [ 00 هنأ

 : ةديفملا ٌبتكلا اهب فّيصو ةكم ىلإ لقتناو هُزح دتشاو دمألا هيلع مّظعف همّدعأو

 : طيب وألا . ( هاشرإلا ) ىلع 79[ ًاحرش ] ( داوجلا حف )و ( دادمإلا ) اهتم
 ( ةقرحُملا قعاوصلا ) و ( جاهنملا حرش جاتحملا ةفحت )و . ٌرصتخم يناثلاو

 ًارمآ فّلسلا ةقيرط ىلع ًاللقتم ًادهاز ناكو ( بابُعلا حرش )و ( ةيزمهلا حرش )و
 ثالث 1 ةنس يف ( تام ) ىتح كلذ ىلع رمتساو « ركنملا نع ًايهان فورعملاب

 . ةئمعستو نيعبسو

 تارذشو .( 17١4 مقر 194 - 797/١ ) نيفلؤملا مجعمو 2( 1774 مالعألا )000(
 هال/١) نونظلا فشكو .( ١55/65 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 31 - )80١/8 بهذلا

 . (الالو ١6/7 ) نونكملا حاضيإو . ( 50و

 ةلحم نم وهف ةمجرتلا رداصمو [أ1] نم هانتبثأ ام باوصلاو ( يمثيهلا) [ ب ] يف (")
 . ةمجرتلا رداصم رظنا . رصمب ةيبرغلا ميلقإ نم ( مئيهلا يبأ )

 . (ناحرش) (ب) يف (



 14١ ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ

 ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ -

 2"'هاش برع نب دمحم رصن يبأ نبا

 وهو هاش بّرع نبابو يمججعلاب فرعيو . ٌيفنحلا ٌئمورلا « لصألا ٌئيقْشم

 يتاذمهلا هاش برع نب دمحم نب حلاصو دوادل بيرقب وه سيلو . دثكألا

 74١ ةنس ِةدعّقلا يذ ففصتنم ٍةعمجلا ةليل يف دلو . ٍنيّيفنحلا ٍنييقشمدلا « لصألا

 نابللا ِنب ّرمع نيزلا ىلع َنآرقلا أرقف اهب أشنو « ّقشمدب ةئمعبسو نيعستو ىدحإ

 نباو مهّمأو هتوخإ عم ٍةنتفلا نمز يف ٍةئمنامثو ثالث ةنس يف لّوحت مث . يرْقَملا

 اطخلا دالب ىلإ هدرفمب مث « دنقرّمس ىلإ َنالوَح نب ٌميهاريإ نب نمحرلا دبع هتخأ
 ناكف نيذاتسألا نم كانه نمع ٍلخألاو لاغتشالل ًاميدُم رهنلا ءارو ام دالبب ماقأو

 ٍنيدلا ٌماصعو «دنقرمس اليزن امهو ٌيرزجلا ُنباو « يناجرُجلا ٌدمحم ٌديسلا مهنم

 يذلا ّىمهدألا َنايرُعلا حيشلا دنقرمسب ّيقلو ٠ ٌةعامجو « كلملا دبع ٌةمالعلا نبا

 ىلإ هجوت مث نونفلا يف عّربو . ةنس نيسمخو ٌةئمث ٍةئمثالث نبا هنأ كلانه ضيفتسا

 كلتو تْشّدلا دالب ىلإ مث . ةمئألا سمش نب ٌدمحأو هللا رون نع ذخأف ٌمْزِراوَح

 نس يشع وحن اهب اقف ًامشع نبأ ةكلمم ىلإ مورلا رحب عطق مش . يحاونلا

 ٌباتك .تامثع ِنب ٍدارُم ديزي يبأ ٍنب ٍدمحم حتفلا يب أ نيدلا ثايغ كلملل اهيف مجرتو

 تس وحن يف يكرتلا ىلإ يسرافلا نم ( تاياورلا عمالو تاياكحلا عماج )

 هدنع رشابو . ًامظن يكرتلاب ٌّيرداقلا ٌيدنَمَْمَّتسلا ثيللا يبأ ٌريسفتو « تادلجُم

 (©"”[ ًايلوُعَمو ] ًايكرُتو ًايماشو ًايبرع بفارطألا كولم ىلإ هنع بّتكو ءاشنإلا َناويد

 ناهرُبلا ىلع جاتفملا أرق ثيحب ةدافتسالا ىلع هصرح عم كلذ لك « ًايمجَعو

 ٍميدقلا هنطو ىلإ عجر َنامثع نبا تام املف .٠ ًاضيأ ةيبرعلا هنع ذخأو ٌيفاوحلا

 مقر 57 ) نايقعلا مظنو . ( 7187 - 780 /90) بهذلا تارذشو )59548/1١(. مالعألا )١(

 .( 10-151 /4 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 75٠01 مقر 15/١ ) نيفلؤملا مجعمو .( ٠

 . (ًايلغمو) (ب) يف قفز



 ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ ١1

 . ئدامُج يف اهيلإ هلوخد ناكو ٌماشلا مث ٠ َنينس ثالث ّرحن اهب ماقأف بلح لخدف
 نوكل ًاريسي هدوهش عم ءبَصّقلا دجسم توناحب سلجف ( 475 ) ًةنس ةرخآلا

 يلبنحلا نيدلا باهش يضاقلا ىلع اهب أرقو « سائلا نع ٌلازعنالا هتاقوأ مظعم
 بكرلا عم ( 887 ) ةنس ٌيراخبلا ٌءالعلا مدق املف ( 8٠ ) ةنس يف ملسم حيحص
 ٍنايبلاو يناعملاو نيلصألاو هقفلا يف همزالو هيلإ عطقنا زاجحلا نم ٌيماشلا
 قئافلا مظنلا أشنأو مولعلا بلاغ يف مدقتو . تام ىتح كلذ ٍريغو يفّوصتلاو
 يناعملا ملع يف ( بدألا ٌةآرم ) هفيناصت نمو . ًارثنو ًامظن فئصو قئارلا ٌرثنلاو
 ةيلزغ دئاصق هّلِمع . صيخلتلا هيف مظن ًاعيدب ًابولسأ هيف كلس « عيدبلاو نايبلاو

 ( ةحيصنلا ٌدوقع )و وحنلا يف ةمدقمو « ةيفاق ىلع ٌةدرْفم ٌةديصق هنم باب لك
 هامسو « رومي خيرات ُفلؤم وهو . ديحوتلا يف ( ديرفلا ُدقعلا )5 ٌةامسملا ٌةلاسرلاو
 هلو . ةقئار ٌتاعجحسو «٠ ٌةقئاف ةغالب هيفو ( روميت بئاون يف رودقملا ٌبئاجع )

 يف برألا ىهتنمب مجيرتملا نامُجْوَتلا ) و ( ءافّرُلا ةهكافُم )و ( ءافلخلا ٌةهكاف )
 ناكو « رباكألا هلجأو ةليضفلاب هيلإ ريشأو ( برعلاو [ 0١ ] مجعلاو كربلا ةغل
 تافرظتسُملاب ةيجملاو [ 11١ 1 شاغللا ةفرعمو رثنلاو مظنلا ةداجإ يف ٍدارفألا دحأ
 « دّدوتلا ةرثكو « ةرضاحملا ٍةحالَمو مالكلا ٍةبوُذُعو ٍطْيضلا ٍناقتإو ٌطخلا ةداجإو
 ىتح هفاصوأ ليمج ىلع رمتساو . لقعلا ٍروفوو سفنلا ٍةفعو ٠ عضاوتلا ٍديزمو
 . ةئمزامثو نيسمخو ٍعبرأ 804 ةنس بجر رهش تفصتنم نينثالا ا يف تام

 ,لهأ نجس هلخداف نيدلا ديم هيلإ اكش ( قمقج قمقج رهاظلا ) نم ٌةنحم هل ثرجو
 ينثا دعب تام ىتح رهقلا نم ًاضيرم و كمتساو جرخأ مث : مايأ ةسمحخ هيف مادف مث ئارجلا

 : همظن نمو . ًاموي ٌرشع

 ُتوقو حارق ءام ٌةبرَشو لح نم نطّقلا نم ٌصيمق
 تومي نم ىلع ٌديثك اذهو يغتبيام ٌءرصلا اهب لاني

 : 20[ همظن نمو ]

 .(هلو) :(ب) يف 1١(
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 كردأو ايندلا يف ٌتئش ام لشعف

 عبطقب لوصوم شيعلا ٌلبحف
 : هلو

 ام رثقبف ٌمَّلُس الإ ٌرهدلا امو
 امنإو ٌلوزن هيف ام َتاهيَمو
 ًامّشهت ىفوأ ناك ىلعأ راص نمف
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 ٍتوَّصو ٍتيِص نم َتئش ام اهب

 تؤمب ٌصوصقم ٍرمعلا ٌطيخو

 ٌةطوبه هيف ءرملا ٌدوعص ٌنوكي
 و 1 ع

 هطوقس هيلإ ىقري يذلا طورش

 هطورش هيلع تماق امي ءافو

 يف اهنم جرخ مث دنقرّمس ىلإ لقُثو كُئِلروميت عم رسأ هنأ "”يواخسلا ىكحو

 ناهرُبلا نيبو هنيب ىرج دقو قشمد ىلإ عّجرو قرشلا دالبب لاجو ةرشع ىدحإ ةنس

 اهيف مزتلا تايبأ ةتسب هيلإ بتك َناهربلا نأ اهنم . ٌتاحراطُم هركذ مّدقملا ٌينوعابلا

 : اهُلوأ « ةلاشملا ءاظلا ةيفاق

 اظح كنم َيل ىرأ ال نكلو اظف هللو نكت مل ٌدمحأأ

 هرظن لبق ىرخأ تايبأ ٌةتس ٍةمجرتلا بحاصل لصحف ةغللا نم ًاريثك ىفوتساو

 مزتلا تايبأب هيلإ بتك مث . ةرئاد قعسو هيالأطا ةرثك نم بحعف ةذللا بتك يف

 : اهلوأ . اهدعب ًءارلاو ففلألا لبق ًءارلا اهيف

 ٍمولظ نم يريجُم نَم

 ردقي ملف ةيدادغب ًةديصق ةمجرتلا ٌبحاص هيلإ بتكف بابلا يف ام ىفوتساو

 : هلوقب هيلإ بتكو اهلثمب باوجلا ىلع

 حأ اي نيدلا ٌباهش اي

 : هيلإ بتكف اهكرت ءايشأب ةمجرتلا ٌبحاص رِفظف ةيفاقلا ىفوتساو

 ةاَشوُم ٍظفللا ُللُخ هيلع ٌلضففلا ىتأ دق
 الإ كّتفرع ام هللاو انأ : هل لاق مث هعالطاو هترئاد ةعس نم ُناهربلا بجعتف

 هش برع َنب ايٌّدم-

 .(1”ع 2 ١1؟9/5) « عماللا ءوضلا» يف )١(



 حلاص نب يداهلا دبع نب دمحم نب دمحأ ١ع

 اذه ىلع امهنيب ٌةبتاكملا تلاطو . يتفرع ام نآلا ىلإو شلاو : هل لاقف . نآلا
 . دلجم كلذ نم ٌَعمتجا ىتح ٍلاونملا

 يداهلا دبع نب دمحم ْنب دمحأ 4
 (2نطاق دمحأ نب هللا دبع نب حلاص نبا

 عبرأ] ًةليل هّدلوم ناك .يناعنصلا مث ٌينابكوكلا مث ئيئالُثلا مث ئيباّبحلا
 تطحو ايش ةثيدلم يف أرف ٠ فلو مو ةرع ينامث 1١14 ةنس مزحم 20[ةرشع

 ىلع هيابكإو ملعلاب هلافتشا عم « ٠ مشب هرم «ىدابم يف ةراجتلاب بتكتو ٌنابكوك

 يماشلا نمحرلا دبع نب ؛ دمحأ ةمالعلا ديسلاو «شفخألا نيسحلا نب ب حالص ةمالعلا
 ٠ َنينس هتيب يف يبو يوتق ةدع يف هيلع أرقو ثلاثل هكيزالم تلاطو [

 ٌبحاص ىّلوف . ءاعنصي ربكألا ءاضقلل ًايلوتم كاذ ذإ ٌروكذملا ٌديسلا ناكو
 بحاص ٌلزع اهببسب ناك ةئداح تقفتاف اهماكح ةلمج نم هلعجو ًءاضقلا ةمجرتلا

 نب ساّبعلا رللا نيدل ّيدؤملا مامإلا ٌةفالخ تناك امل مث .هعم ّنحلا نأ عم «ةمجرتلا
 هلقتعا كلذ دعب مث فاقوألا ةيالو هيلإ لعج مث . ًءالث ةئيدمب ًءاضقلا هالو ٍنيسُحلا

 دمحم نب مساق ةمالعلا َديسلا نأ ببسب الث يف هّنيب برخو « نحمي هل تلصحو

 ٌمامإلا هكّلمف هضّوع مث ٠ ةرّيْقَم قوف ِهرَمَع هنأ كاذ ذإ هيلع بستحا ّيسبكلا
 هلاقتعا دعب مث هلهأ ٌرئاسو نآلا هُدالوأ اهبو . َءاعنصب ًةميظع ًاراد 0[ ٌيدهملا ]
 ًامايأ رمتساو َءاعنص ةنيدمب ٌربكألا ًءاضقلا ٌيدهملا ٌمامإلا هالو ٍمايأ دعبو .ٌّجح
 رومألا نم ءيش يف ةاباحُملا مدعو ةهازنلاو ةفعلاب هراهتشا عم هّثرشابم تدمُحو

 نيفراعلا ةيدهو .( 846 مقر 588  ا1ال١/1) فرعلا رشنو )744/١(. مالعألا )١(
 . 55ص نميلا يف يمالسإلا يبرعلا ركفلا رداصمو .(ا4١ا/ل/ه)

 . رشع عبار [ ب ] يف قفز

 . (1) نم ةدايز فضز



 ١4 حلاص نب يداهلا دبع نب دمحم نب دمحأ

 مامإلا لامعأب نيقّلعتملا ضعب ىلع راكنإلاو ّطحلا رثكُي ناكو . ريبكل ال ريغصل ال
 ىتح ّيدهَملا مامإلاب اولاز امف ٠ ههباشُي نمو « ٌيفارجلا لع هيقفلاك يدهملا
 هللاب روصنملا مامإلا انالوم مايأ ىلإ ًاسوبحم رمتسا مث . ماع وحنب هتوم لبق هلقتعا
 تفُحضو هٌعمس لّقث دقو . هتبب ىلإ جرخف هنع جرفأف هللا هظفح سابعلا نب ٌيلع

 هيلع ٌةءارقلا ُبلطي نم ءىرقُي لاز امف كلذ عمو « هّئس ولعل هّنوق

 . اهعاونأ فالتخا ىلع ٍداهتجالا نونفب مات ٌنافرِع هلو ملعلاب ٌففغش هل ناكو
 بتكلا ديناسأ ىلع لمتشي ًادلجم بتكو ( ةباصإلا ) رصتخخا دقو . ٌةدع ٌخويش هلو

 « مجْعُحلا مكح يف وهو ٍدانسإلا لاجر نم ًةعامج مجرتو . اهيفثصم ىلإ ةيملعلا
 ديو ةنسلا ملعب ٌةلماك ٌةيانع هل ناكو . هرصع لهأل َمجارت هيف ركذ ُرخآ ٌباتك هلو

 رشنب الغتم رمتساو . ادحأ دقي ال هيفن داهتجاب ماع وهو ه اهظفح يف ٌةيوت
 ىدامُج ّرشع عباس ةعمجلا ةليل يف هللا هافوت ىتح تاعاطلا يف ًادهتجم ملعلا

 . فلأو ٌوِئمو نيعستو عست ١١94 ةنس ىلوألا

 مولع يف ٌلماك نافرع هلو ءّدمحأ نب ٍديمحلا ٌدبع مهُملعأ « ٌدالوأ هلو
 ةقيرط ىلع وهو « ٍكلاردإ ةوقو مهف ةدوجو لقع ٍروفوو ٍتْمَس نسُح عم داهتجالا

 ىدامجج ٍرهش َرشع َعباس هطخب يل ركذ امبسح هدلومو ةلدألاب لمعلا يف هدلاو

 مولعلا بلط ىلع تكي نآلا وهو. فلأو ٍةئمو نيعبسو سمحخ 1176 ةنس ىلوألا

 . هريغ نع هئسفن هتلغش دق هنأش ىلع ٌلبقُم « هداعمو هِشاعَم رمأ يف رظنلاب ٌلختشم

 : هيلإ ًايوسنم هطخب كلذ ٌتيأر امبسح هل مّجرتُملا هدلاو رعش نمو

 ُهِرَوَح يف راح يمك نم هتويع ْتَرَسأ مك نئسحلا يرسل ًايراس اي

 [باا/]1 70 هكيخ ىهتنا اكان هللو -َئىحْض هّندّيق اهنم رحسلا ُثفاون

 ةرَظن نم ٌنيعلا وشعت 7 ُنممشلا هنإف هل َتيَرَس نم ْلقعاو كّصولُ لقعاف

 )١( ةريخ ىهتنم اذام ؟ نوكي نأ رسجلا ىلع هتماقتسا (ب) يف .



 عبرم نب يلع نب دمحم نب دمجأ لل

 نب ميهاربإ نب مزاح نب عبرم نب ىلع نب دمحم نب دمحأ -

 ©0ةعفّلا نبا نيدلا مجن ٌحيشلا ٌيعفاشلا ُيرصملا سابعلا

 خيشلا نب رفعج ءايضلا نع ذخأو . ةئمتسو نيعبرأو سمحت 60 ةنس دلو

 . مهريغو ٍديعلا قيقد ٍنباو ا «ٌّرعألا تنب نباو « ّئيمرألا ديدّسلاو 0

 ريغب هيلإ فرصنا ُهيقفلا قلطأ اذإ ناكو ّلثملا هب برضُي راص نأ ىلإ هقفلاب رهتش

 لمعو « ىتفأو ةيّزعُملاب سدو [ 01 ] لوصألاو ةيبرعلا يف هتكراشم عم « كِراشُم

 هب ] لمعف ٍطيسولا حرش يف عرش مث « حورشلا قافف ( هيبنتلا حرش يف ةيافكلا )

 ٍةالصلا ءانثأ ىلإ لوألا عبلا يف عرشو . باتكلا رخآ ىلإ يناثلا عبرا لوأ أ 0[ يف

 مث مكُحلا يف بانو ّرصم ةبئسج ّيلوو . ٌفاطل ٌُفيناصت هلو . هثيغ هلمكأف تامو

 « ةبلطلا ىلإ ًانسحُم ًايكذ ًاحيصف لكشلا ّنسح ناكو ٠( ؛) ةنس ّجحو هّسفن لّزع

 ةيميت نبا لئُسو ةيميت نبا ةرظانمل بدت دق ناكو . مهجئاوح ءاضق يف يغسلا ٌريثك

 نبا ركذ اذكه . هتيحل نم ةيعفاشلا ٌهقف رطاقتي ًاخيش ٌتيأر :لاقف «كلذ دعب هنع

 نم الإ هّلعفي ال ةيميت نبا ةرظانمل ةمجرتلا بحاص ُبْدَنو . ؟رّوُدلا يف رجح

 عيمج يف ُدحبتملا ٌمامإلا كلذ وه ًةيميت ُنباف « ءاملعلا ريداقمب يردي الو مهفيال

 يف لعفي هاسع اذامو ؟ هنم ةمجرتلا ُبحاص عقي نيأو اهعاونأ فالتخا ىلع يفراعملا

 ةمجرتلا ٌبحاصف . ةيعفاشلا هقف يف امهنيب ٌةرظانملا ٌنوكت نأ الإ مهللا ؟هترظانم

 « مهفي ال نم الإ هلثمب ةيميت ّنبا لباقي الف كلذ ادع اميف امأو « ةرظانملل ٌلهأ

 رمأ نم مهينعَي ال امب نولغتشي اوناك نيذلا ِءارمألا كئلوأ ٌضعب هل َبدانلا لعلو

 نع عوفدم ُريغ ةمجرتلا بحاص نأ تير الو . امهبارضأو سربيبو رالسك ِءاملعلا

 مقر ؟58) - ؟١84/1) ةنماكلا رردلاو .( ٠66 مقر )585/١ نيفلؤملا مجعم )١(

 حاضيإو . ( ٠١/0 - ٠١4 ) نيفراعلا ةيدهو . ( )7١/5 بهذلا تارذشو . 2

 . ( 151317 /9) ةرهازلا موجنلاو . ( 557/١ ) مالعألاو . ( 158/7 ) نونكملا

 .نم[ب] يف (0)

 . ( 8/0 مقر ؟54ل-584/١) ()
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 . ٍدَلَقمو ٍدهتجم نيب هيف ةرظانملل َلَخْدَم ال نكلو ةيعفاشلا وقف ةفرعم يف همّدقت

 ناك : لاقو ''”ئيكبُسلا كلذكو ةمجرتلا بحاص ىلع ٍديعلا قيقد نبا ىنثأ دقو

 هيلإ تهتناو هقفتلا يف َعَرِب : ٌدفعج ٌلامكلا لاق . رحبلا بحاص ينايولا نم ةقفأ

 ريثك ًاهّوْفُم ًاحيصف ةروصلا َليمج لكشلا َنّسح ًانّيد ناكو هرصع يف ةيعفاشلا ٌةساير

 دنع ٌةجاح يل تناك : ْئطَقّتسلا ٍرهاطلا وبأ يضاقلا لاق . ةبلطلا ىلإ ٍناسحإلا

 يضاقلا سرد انرّضحف ةرهاقلا ىلإ يعم ٍةعْفرلا نبا هجوتف دوقعلا هيّلوتل يضاقلا

 نيدلا َنيز اي انّديس اي لوقي لعج مث . سردلا كلذ يف ِةعفرلا نبأ يعم ثحبف
 ةاضقلا ٍديعلا قيقد نبا ىلوت املو . يتجاح ىّضقف يب يضاقلا فّرع مث يب ْقّفر

 َدبعلا سّرد امل انّديس رّكذت ام هل لاقف ٌةفرعم يب هل نكي ملو هيلإ يعم هّجوت
 يف ٌةيقف باجأو ينالفلا ثحبلا انّديس دروأو ء روضحلاب مهتفّرشو ةيزعملاب
 كلذ يف هتاياكحو ينالوف . اذه وه ؟ هتاوج انديس نسحتساف اذكب سلجملا

 همالف هب قيلت ال ")[ ةفْرِح ] يف رشابف هيلع ًاقّيضم ًاريقف ًالوأ ناكو : لاق . ٌةريثك

 يضاقلا عم هل مّلكتف ةرورضلاب هيلإ رذتعاف 0[ غياصلا نبا ] نيدلا ٌّئقت ٌخيشلا

 مّرلا هل لاقو . يضاقلا هب بجعأف دئاوفو َرئاظن دروأو ثحبف هّسْرد هرضحأو
 ٌّرصمب مكُحلا ةنامأ يلو مث . هلاح تنئسحف تابجاولا ءاضق هالو مث لعفف َّسردلا

 آنايْزُع ةسردملا ةيقف لزن هنأ هيلع اودهشف يش ءاهقفلا ضعب نيبو هنيب عقوف
 اوعفرو ٌةعامج هل بّصعتف « هّتلادع 20[ مكحلا ] ٌبئان ٌيدوهمّسلا ٌملعلا طقسأف

 . هلاحل داعف طاقسإلا يف هبئانل نذأي مل هنإ لاقف . يضاقلا ىلإ هّرمأ

 رمتسا ٍديعلا قيقد نبا يلو املو . ةيعفاشلا هقف يف رّخبتلاب هل دهشت هثافلؤمو

 . ديعلا قيقد نبا هدعُي ملف هّسفن هيف لّرع ثمأ هل لصح ىتح مكحلا ةباين ىلع

 )١( ةيعفاشلا تاقبط : رظنا )ه/لالا١ ( .

 ةهج [ ب ] يف (؟) .

 . عناصلا نبا [ ب ] يف ةرف]

 . مكاحلا [ ب ] يف (4)
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 ةليل تام نأ ىلإ '”[رصم يف] ةبئسجلا ىّلوت مث . هّتفَرَص ام انأ لاقف كلذ نع لئثُّسو

 ىلع ًابكُم ٍةقدصلا ٌريثك ناكو ةئمعُبسو رشع 7٠١١ ةنس بجر رهش ٌرشع ّنماث ٍةعمُجلا
 «هّملآ هذسج ّسمل اذإ ٌبوثلا ناك ثيحب لصافملا ٌعجو هل َضرَع ىتح « لاغتشالا

 . ٌعلاطُي وهو ههجو ىلع ٌبكنا امبرو « هيلإ رّظني هعم باتك نم ولخي الف كلذ عمو

 سابعلا وبأ ْباهشلا ىلع نب دامع نب دمحم نب دمحأ ١

 ©9مهئاهلا نباب فورعملا ُيعفاشلا [ 54 ] ْيسدقملا مث ُيرضملا ْيفارقلا

 نبا ّيقتلا نم هربك يف عمسو « ةئمعبسو نيسمخو تس 107 ةنس يف دلو

 هقفلا يف عّربو ًاريثك لغتشاو . مهوحنو يقارعلاو ١ يطويسألا ٍلامجلاو « متاح

 هب عطقناف سدقملا تيب ىلإ لحتراو اهِتاقَّلعتمو ضئارفلا يف يف مدقتو « ةيبرعلاو

 ًارّيخ ناكو ٌسانلا هب عفتناو ةيحالّصلا سيردت يف كلانه بانو . ءاتفإلاو سيردتلل
 باسحلا يف ًةسائرلا هيلإ تهتنا . نونف يف ةمالع قحلاب ًالاّرق ًامّلعم ًاباهُم

 ٌباتك ) اهنم « هدعب نم ُسانلا لّوعي اهيلع فيلآت َة ٌةدع كلذ يف ٌممجو ٠ ضئارفلاو

 ٌباتكو . ضئارفلا يف اهلك ( ةيفلألا ٌةزوجرألا ) و ( ةزيجّولا لمجُلا ) و ( لوصفلا

 يف كلذ لك ( ءاثبلا نبا صيخلت ُدصتخم ) و ( ةدشرُملا عمللا )و ( ةنوعملا )

 ةخسانملا يف ٌةقيرطلاو ( ةلباقملاو ريجلا يف ٌةيماللا ٌةموظنملا ) و باسحلا

 لؤسلا ٌةياغ )و . دلجم يف جاهنملا نم ة ةعطق عرش هقفلا يفو « نآلا ةروهشملا

 لبق ٌيعرشلا مكُحلا عفر يف لوقنملاو لوقعملا قي ٌقيَق قيقحت ) و ( لوهجملا نيدلا يف

 ّيزاريشلا قاحسإ يبأل ( عمّألا ) رصقخاو . ةّدع لئاسم يف ٌلئاسرو ( لوسرلا ٍةثعب

 مظنو ( ناسللا هب موقي اميف ناسحلا ٌطباوضلا ) ةيبرعلا يف هلو « لوصألا يف

 ٌدقعلا ) و ( نآرقلا [أ81١ بيرغ ريسفت يف نايبتلاو ) اهَحّرشو بارعإلا َدعاوق

 )١( رصمب [ب] يف .
 مالعألا (؟) )711/1١( عماللا ءوضلاو )١5//7   158بمهذلا تارذشو (444 مقر

 )//9؟١٠١(. نيفراعلا ةيدهو )8/ 1٠ ١5١2(.
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 يف جاجُعلا ٌرحبلا ) و « ًاساّرك نيثالث هنم َبتك ( ديحوتلا ٍةملك قيقحت يف ديضنلا
 تراسو «اياصولا نف يف ايافخلا ٌراربإو ) ريسفتلا نم ٌةعطقو ( جاهنملا حرش

 ذخأو قافآلا نم هيلإ اولحرو ءالضفلا نم ٌريِثك هب جّرختو ُنابكؤلا هلئاضفو هتافلؤمب
 418 ةنس ةرخآلا ىدامُج نم رخاوألا رشعلا يف يفوتو « ةقبط دعب ٌةقبط هنع ٌنسانلا

 . 0©2هنا همحر باسحلاو ضئارفلا ىف هرصع ةردان ناكو ةئمزامثو ٌةرّْشع َسمخ

 ةمجرت ةقباسلا ةمجرتلا هذه دعب هللا همحر فلؤملا طخب يه يتلا « ج » ةخسنلا يف ١(
 . ( روصنملا نب رصانلا نب رصاتلا كلملا نووالق نب دمحم نب دمحأ )
 يف هللا همحر يناكوشلا اهبتك يتلا ةظحالملا ببسب كلذو [ بو أ ] ةخسنلا يف دجوت ملو
 مل هنأل ءملق قبس باتكلا اذه يف اذه ركذ ١ :بتك ثيح ( ب )١9/ ةقرولا ةيشاح

 . ©« فلؤملا هبتك ٠ عباسلا نرقلا دعب نمم نكي
 ةنس ىف ةمجرتلا بحاص دلو ثيح هللا همحر هطرش ىلع ةمجرتلا هذه لب :تلق
 ١ . هال40 ماع يف لتقو ءه7

 : « ج » ةخسنلا نم ةمجرتلا صن كيلإو
 . ( رصاتلا كلملا نووالق نب دمحم نب دمحأ )

 كركلا ىلإ هوبأ هريس ءةئمعبسو ةرشع تس (*0715 ةنس دلو « روصنملا نب رصانلا نبا

 مث « ةيسورفلا همّلعيو « هبّئري اهب ماقأف ء كركلا بئان يردبلا رداهب ةبحص عرعرت امل
 هداعأو « هلكش هبجعأو ءهب عمتجاف ؛ةئمعبسو نيرشعو ىدحإ 091١*© ةنس هاعدتسا

 نامث "78 ةنس هاعدتساف « كركلا لهأ نم حلصي ال نم رشاعي هنأ هغلب مث . كركلا ىلإ

 « بيهشلا هل لاقي باشب علوت هنأ هغلبف « هتارمأ نم ريمأ تنب هجوزف «ةئمعبسو نيثالثو

 . لاومألاب هيلع ماعنإلا ىلع فرشأو . هيف كتهتو ءآمارغ هب ماه « ةروصلا ليمج ناك

 هيلإ لصو امو . هنم صلخيل ءارمألا دحأ ىلإ همَّلسو « باشلا كسمأو هدلاو هيلع ريغتف

 دموي امهو . كاتشو نوصوق ىلع هسفنب ىمرو «كلذل هل ٌمجرتملا ىلع ٌّقشف لاملا نم
 رصانلا غالبإب تلتق ةبوقعب باشلا اذه بيصأ نإ :امهل لاقف «ةلودلا يف امهيلإ راشملا

 املف هيلإ لسرأو « ًاميظع ًارورس رس دمحأ كلذ غلب اًملف «باشلا نع جارفإلاب رمأف « هربخ

 « هدّدهيو هفتعي لسرأف هيلع ّقشف هدلاو كلذ غلبف هبّوقو « هيلإ ماق نأ كلامتي مل هدنع رضح
 ضعب نأ قفتاو . ةبغر الإ بيهتشلا يف كلذ هدزي ملف هكيلامم نم كولمم هنإف « هل ضرعيو
 هدلاو ناطلسلا ْغّلبف هنم تومي داك ًاملؤم ًابرض هبرضق « دمحأ غلبق « بيهشلا ىلإ ءاسأ مادخلا

 - ةبغر الإ كلذب دزي ملف « هتكلمم نم بيهشلا جرخي نأ هيلإ لسرأو هيلع ركنأف كلذ



 دمحأ نب نامقل نب دمحم نب دمحأ ديسلا 16٠

 دمحأ نب نامقل نب دمحم ْنب دمحأ ٌديسلا

 "'ىيحي نب دمحأ ّيدهملا مامإلا نب نيدلا سمش نبا
 مهنع ذخأو ءاملعلا نايعأ نم ٌةعامج يقل « ريهاشملا ةيديزلا ءاملع ٌدحأ

 حيلم ةئم امكنم دحاو لكل :امهل لاقف . كابأ بضغُت ال هدلاو ءارمأ نم ةعامج هل لاقو ءهيف -

 مسر نإو هدرطأ فيكف ايندلا نم حيلملا اذهب تعنق دقو « هدلو انأو يبأ كيلامم متنأو « ةحيلمو

 عفش مث « دخرص ةعلق ىلإ هعيفش لخدي ملف ناطلسلاب اوفطلتف « هعم يندرطف هدرطب ناطلسلا
 هوبأ هيف سّدفتف « سأبلا ديدش دمحأ ناكو . كركلا ىلإ هداعأ ىتح « همدخو رصانلا ءاسن هيف

 يلو نأ ىلإ رمتشط بصعتف ؛ كلملا روصنملل هتوم دنع كلملل دهعف ء كلملل حلصي ال هنأ

 «صوق ىلإ هتوخإ ىفنو فرشألا روصنملا علخ امل نوصوق نأ كلذ يف ببسلا ناكو ةنطلسلا
 لهأ هل بصعتو «عنتماف رضحي نأ هيلإ بتكف ؛هل مجرتملا دمحأ مهوخأ مهيلإ مضي نأ دارأ

 بلح بئان ىلإ ثعبف هبجي ملف «يلإ دزملا يغبنطلا ماشلا بئان ىلإ دمحأ بتكو «كركلا

 هنأ اوعّداو هبوبحم بيهشلا هكيلامم لتق كلذ نوضغ يفو . هعم بصعتو هباتك لبقف «رمتشط
 ءارمألا ةيقبب لاز امو يرخفلا يغلبطق زمتشط لامتساو هيلع نجي دمحأ داكف «نوصوق بتاك

 روضح قفتاو ءدقعلاو لحلا لهأب عمتجاو «ةرهاقلا ىلإ هب اومدقو «هونطلسو مهلامتسا ىتح
 كلذو ًاعيمج هل اوفلحو ؛مهروضحب يسابعلا ةفيلخلا ةنطلسو رصمو ماشلا ةاضقو ءدالبلا باون

 ةباين يرخفلاو ءرصم ةباين رمتشط يلوو ؛ةئمعبسو نيعبرأو نيتنثا ؟**0947 ةنس ناضمر يف

 هيلع ضبقف «رمتشط ةبحص كركلا ىلإ هجوت ًاموي نيعبرأ دعب مث «بلح ةباين شمغدياو «قشمد
 ابسو ءامهقانعأ برضف «يرخفلاو رمتشط رضحأ هنإ مث ءأيوجحم «بعللاو وهللا يف لسرأ مث
 نأ ىلإ سوفنلا هنم تزامشاف «حيبق لك نهب اولعفف «كركلا ىراصن نهنم نكمو ءامهميرح
 **/47 ةنس مرحم يف دمحأ رصانلا علخف ليعامسإ حلاصلا هاخأ اونطلسو « هعلخ ىلع اوعمجأ

 **ا/40 ةنس رفص يف كسمأ نأ ىلإ كركلاب ركاسعلا هيلإ تزهج مث « ةئمعبسو نيعبرأو ثالث

 ريثك ٠ ًادج ريبدتلا ءىبس ناكو « ةرهاقلا ىلإ هسأر اولمحو « حبذف « ةئمعبسو نيعبرأو سمخ
 «هرصن نم كاسمإب رداب هنأ « ريبدتلا ءوس نم هب بيصأ ام ملعأ نم ملاع هدي ىلع لتقو ٠ وهللا

 . مهميرح نم ىراصنلا نكمو ءمهلتق ىتح كلذ هفكي مل مث كلملا هيلإ بلجو
 مرجنلاو (194 )١/ ةئماكلا رردلا رظنا . 778 ٠ 771 ٠ 517 : يلاوتلا ىلع لصألا يف (#)

 )600/١(. ةرهازلا

 . ( 194/١ ) ةنماكلا رردلا رظنا ( 1845 2587 (.341 ) يلاوتلا ىلع لصألا يف (#:)

 )١( مالغألا )177/1١(« رثألا ةصالخو ( 6١ا/ /5 ) نيفراعلا ةيدهو )307/1( .



 6١أ يفرشلا دمحم نب دمحأ ديسلا

 هفصو هنإف مساقلا مامإلا نب ٌنيسحلا ٌةمالعلا ٌديسلا مهنم « ٌرباكأ لضفلاب هل دهشو

 ٌيفرّشلا ُدمحأ ٌديسلاو ثاّيغلا ٍدمحم ٌنبرهللا ُفطل ٌحيشلا هخياشم نمو داهتجالاب

 ٌحرش ) اهنم ٌفيناصت هلو . هراهش عماجب ةبلطلا سّردي ناكو « هدعب ٌروكذملا
 ىلع َقيلاعت ٌبتكو ( َنناَزاَتْفَّتلل بيذهتلا ٌحرش ) و ( ساسألا ٌحرش ) و ( لفاكلا

 رحبلا ) نم ًاضعب َحرشو ( جاهنملا لئاوأ ) و ( ةيؤلؤللا لوصفلا ١ و ( لّصفملا )

 . مساقلا ٍنِب ٍدمحم هللاب ٍديؤملا مامإلا مايأ يف شويجلا ءارمأ ّدحأ ناكو ( راخزلا

 ٠١79 ًةنس بجر رهش ّمسات سيمخلا موي يف يفوتو ٌةروهشم ٌتاماقم كلذ يف هلو

 . يفلأو نيثالثو عست

 2” يفّرشلا "”دمحم ْنب دمحأ ديسلا 3

 مراص ٍديسلا ةديصقل ًاحرش اهلعج ( ةيضملا ءىلآللا ) ُفْئِصُم ٌخّرؤملا ٌةمالعلا

 ثالث يف ٌلفاح ٌحرش وهو « ةماّسَبلا اهب ضراع يتلا دمحم ِنب ميهاربإ ٍنيدلا
 "”[ ٍةنِس ] بفلأو نيسمخو سمخ ١١080 ةئس ةجحلا يذ رهش يف يفوتو تادلجم
 راعشأ هلو . تادّلجم عبرأ يف ( راهزألا حرش ) و ( ساسألا ٌحرش ) هتافنصم نمو

 ةلمج نمو . ةئمعستو نيعبسو سمخ 415 ةنس هدلومو ؛ ٌداهتجاو ٌداهجو ٌرابخأو
 . ٌةذباهج ٌةذمالت هلو ٍدمحم نب ٌمساقلا ٌمامإلا هخياشم

 نب دواد ريمألا نب ىبحي نب مساقلا نب دمحم نب دمحأ حالص نب ٍدمحم نب حالص نبا قفز

 اع نب ىيحي نب محم نب يلع نب ناميلس نب مسقلا نب هللا دبع نب ىبحي نب مجرتملا
 هيلع ميهاربإ نب مساقلا نب ٍدمحم نب نويلاب ٌةيرق ةزارح ىلإ ةبسن ٌيزارحلا مساقلا نبا

 ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو ثلاغلا ِءاعبرألا ةليل نم ريخألا ثلثلا يف هافو . يفّرشلا مالسلا
 . رودبلا علاطم نم ىهتنا .ٌروزم ٌدوهشم كلانه هدبقو مونه لبج نم ةرمْغمب ٠ 00 ةنئس

 نيفلؤملا مجعمو ١5(. مقر 59 51/1) فرعلا رشنو .(؟١/78) مالعألا (؟)

 .( 1951 مقر ؟59/1)

 .[1] نم ةدايز (9



 20”يرادلا يصيهلا سابعلا وبأ ْئقتلا ةفيلخ نب هللا فلخ نب دمحم

 مث ٌيكلاملا « أشنملا ٌيرهاقلا ٍدلوملا ٌيردنكّتسلا « لصألا 2")[ ينيطنطسقلا ]

 ىلإ ًةبسن ءةددشم نون مث ميملاو ةمجعملا مضب « َينُمّشلاب فرعُيو « ٌيفنَحلا
 ةنس َناضمر نم ةريخألا رشعلا يف دِلُو . ةيرق ىلإ وأ برغملا ٍدالب ضعبب ةعرزم

 ِكيِوُكلا نبا نع هعمسأف هيبأ عم ًةرهاقلا مِدقو . ةيردنكسإب ةثمزامثو ةدحإ ١

 ١ نيلضألا يف أرقو نورخآ هل زاجأو . ٍةعامجو يقارعلا ٌئلولاو يلبنحلا ٍلامجلاو
 هخياشم ةلمج نمو . اهريغو قطنملاو « ٍنايبلاو يناعملاو ءوحتلا [ 0601و

 عيمج يف عّربو ( 874 ) ةنس يف ًايفنح لّوحتو « ٌئماريَّصلاو ٌيراخبلا ٌءالعلا

 ليزم ) كلذكو ينيمامّدلا ةيشاح نم اهصُخل ينغملا ةيشاح فتصو يفراعملا
 ©)[ أرقو ] . ةيفنحلا هقف يف ةياقنلل ًاطسوتم ًاحرشو ( ءافشلا ظافلأ نع ءافخلا

 مهناطلتس ةبراغملا ٌضعب لّسوتو ٍةيشاحلا ليصحت يف ٌسانلا سفانتو ًارارم كلذ
 هتيشاح ُثيأر دقو : ؟”يواخسلا لاق اذك اهبراعأ يف اهبتكو هيلإ لحترا نم دنع

 هيف َبْعرُي امم اهُّثدجو امف لصألا يف ىلع ٍةبلطلا ٍةءارق دنع ٌترضحو ينغملا ىلع
 نم ٌلوقن اهثياغ لب ٠ فدصملا عم هثحابمب الو يف حيضوتب الو دئاوف ةرثكب ال

 ءافشلا ٌةيشاح كلذكو « اهلثم يف سانلا سفانت نم بّجعأل ينإو « ينيمامدلا مالك

 ىندأ كلذب موقي ةغللا نم ٍةبيرغ ِظافلأ ٌريسفت اهيفو نسيرارك عبرأ وحن يف اهنإف
 . هريغ نع ًالضف ٌسوماقلا هيدل رضح اذإ ةبلطلا

 عماللا ءوضلاو *1١7(. مقر )5975/١ نيفلؤملا مجعمو )1710/١(. مالعألا )١(

 نيفراعلا ةيدهو ( 5١4 - 31 /0) بهذلا تارذشو .( 497 مقر )١174/5 -١178

 .( ١3 /ه)

 . (ج) نم هانتبثأ امو . ينيطنشقلا [ ب ] يف . ينيطنسقلا [!] يف (0)

 . ارقأو [ب ]يف (0
 . ( 710/5 ) عماللا ءوضلا يف 2



 ٍةقبط دعب ٌةقبط هيلع أرقو ةددعتم نونف يف ةمجرتلا بحاصب ُسانلا عفتنا دقو

 ٌيواضيبلاو فاشكلاك ةقيقدلا ةريبكلا ّبتكلا اميسال ًةّمِج ًامولع هنع اوذخأو

 عيمج ريرقتب درفناو . لّوطُملاو ّيؤلاو دّضعلاو ٍدصاقملا حرشو فقاوملا حرشو

 يطويسألاك رباكألا نم ٌةعامج هب عفتنا دقو . يشاوحلل ٍةظحالم نود نم كلذ

 . امهريغو ٌيواخّسلاو

 ّيوق ِتافَّصلا ّنسح ًاعضاوتم ًافيفع ًادهاز ةنايّدلا نيتم انتفتم ًامامإ ناكو

 اهنع َلزنو ْرَجَع مث ًاليلق اهبكرف اهُبَكري سرفب ٌناطلسلا هل ٌمسرو . ِكاردإلا

 هتمزالم نع ٌءالضفلا كلفني ملو . اهنمثب اهنمثب غفتناف اهبكرت مل اذإ هل اولاقف « اهكرتو

 هيف ام 27[ ٍبيِجُي + الو ] يواتفلا ىلع بّتكي ال ناكو « هنع ذخألا نع باكألاو

 هيلع ضرُع ناك دقو . ٌلومخلاو ٌحامجنالا هاوهي ام ٌبلاغ لب « رومألا نم ةرهش

 مّمصف ؟''[ هيلإ ناطلسلا ] لزن ْبِجُُي مل ْنِإ هنأ هربخأو وسلا ُبتاك هءاجو ٌءاضقلا

 هيّيعت عم كعانتما نع هللا كلأس اذإ بيجت اميف هل لاقف « ٌنكمم ٌءافتخالا لاقو

 . ًادحأ نيدلا يف يباحُي نكي ملو . باوجلاب ذئنيح هللا حتفي : لاقف ؟ كيلع

 ىدهأ نأ دعب سيردتلاب هل نذأي نأ تويبلا يوذ نم بابشلا ٌضعب هنم سمتلا

 رخآ يف هيلع ُسانلا محازت دقو . نذإلا نم عنتماو ةّيدهلا در ىلإ ردابف « أئيش هيلإ

 هتذمالت بمهاذملا عيمج نم ِنايعألا ٌعيمجو . عفادُم الب نونفلا عيش راصو همايأ

 فّلخي ملو د نيعبسو نيتنئا ملإل" ةئنس ةجحلا يذ ٌرشع راكم عباس يف تامو

 ©7ةيراج نم ىثنأو نيرّكذو ٍرانيد فلأ فّلخو . هّلثم هعومجم ىف هدعب

 . بجي الو[ ب ] يف قلد

 . ناطلسلا هيلإ [ ب ] يف (؟)
 دمحأ ٌخيشلا :هّضن ام شماهلا يف ينمُّشلاب فورعملا دمحم نب دمحم نب ّدمحأ ةمجرت دعب فرفز

 ٌيسدقملا نيسح نب نسحلا نب ٌيلع نب يناجدلا ّدمحأ ٍذاتسألا نب َننوي نب دمحم نبا

 ٌيِدرُكلا مي ميهاربإ خبشلا هل مجرت ؛ يئاّشقلاب ٌفورعملا ةافولاو ٍدلوملا ُيندملا لضألا

 نيعستو ىدحإ١49 ةنس لوألا عيبر رهش يناث يف هدلوم َّنأ ركذو ًاريثك هيلع ىنثأو

 >ىور ٠ ِسوُدُقلا دبع ٍنب يلع نب ٌدمحأ بهاوملا يبأ خيشلا ع نعو هيبأ نع ذخأو ةئمعلستو



 يركشاطب فورعملا يفتحلا يمورلا ليلخ نب ىفطصم نب دمحأ ل

 ْيمورلا ٍليلخ نب ىفطصم نب ٌدمحأ

 2”يركشاطب فورعملا ُيفنحلا

 ىلع أرقو ةئمعستو ىدحإ 40١ ةنس لوألا عيبر رهش نم ٌرشع َعبارلا ةليل دلو

 ىدحإ اسورب ةئيدمب ءاضقلا ىلوتو « ٍنونف ةدع يف مورلا ءاملع نم ةعامج

 يف ةينامعنلا قئاقشلا ) ُفدصم وهو ةينيطنطسُقلاب مث « مورلا نئادم [ ب11

 ركذو هتءاورقمو هّخياشم ٌركذو اهرخآ يف هسفنل مجرت دقو ( ةينامثعلا ٍةلودلا ءاملع

 . هتوم خيرات ىلع فقأ ملو . ( 98١ ) ةنس يف ّيمع هنأ

 ئمورلا ٌيلايخلا ىسوم ْنِب ٌُدمحأ 7

 هتارقأ قافو ةيلقعلا مولعلا يف عّربو «٠ كب رضخ ىلعو «هدلاو ىلع أرق
 يف هرصع ءاملع ٌرباكأ محفأ ءاكزلا َرهاب ٍنحذلا قيقد ناكو مورلا سرادمب سردو

 قلحي ناك هنإ ثيحب ًافيحن راص ىتح لكألا يلق سردلا ريثك ناكو 3 مولعلا ىقث ٌوئاقد

 اهنم ٌتافنصم هلو . هدضع ىلإ ىهتنيف هَّدي اهيف لخدُيو ماهيإلاو ةبابسلا هعّبصأب

 ثالث هلو تامو ( ديرجتلا ةيشاح ) لئاوأ ىلع ٌةيش ةيشاحو (دئاقعلا حرش يشاوح )

 يف ٌدوجوم وهو هّبارضأو فيرشلا ٌمَحازل شاع ولو « ًاباش ةنس نوثالثو [ 51]
 ةنس ةنطلّتسلا تحت ىلع هّدوعق ناكو « ناخ دارم نب ناخ دمحم ناطلسلا ةلود

 . هللا ءاش نإ يتأيس امك ( 805 )

000 

 ّمكِحلا حرشو ًةيِفسّنلا َدئاقعلا حرش ًةعساو تافلؤم فّلأو امهريغو ٌلوصألاو ثيدحلا 2-
 ىلع ديزت هٌتافلؤمو «رعش ٌناويد هلو « ةّيّنُدللا بهاوملا ىلع ٌةيشاح هلو ةيئاطعلا
 اذهو «ء بفلأو نيعبسو ىدحإ ٠١/١1 ةنس مارحلا ٍةجِحلا يذ ٌرشع ّمسات َيِفوُت نيسمخلا
 وهو « ةفيرشلا ةرضحلا يف ةفورعم ةيواز هلو مانألا ٍديس ةنيدم يف ريهاشملا نم ٌخيشلا

 . هلل مح ريمألا دمحم نب عيهربإ ةمالعلا نب اصخخلم ىهتنا داَمزَلا ءاملعلا نم
 نيفراعلا ةيدهو ١7١44( مقر ١١١ /#” ) نيفلؤملا مجسعمو .(167/1) مالعألا ()

 ١13/0 -١14(.

 نيفراعلا ةيدهو .( 17٠٠6 مقر ١0/١ ) نيفلؤملا .مجعمو .(؟37/1) مالعألا .(5)

 . (71454 /9 ) بهذلا تارذشو . (١؟؟/6)



 6 لّصفم نب ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ يدهملا مامإلا

 نب دمحأ نب ] ئضترملا نب ئيحي ْنب دمحأ يدهملا ٌمامإلا

 29 لّضف نب ر . نب لضفُم نب'''”[ ىضترملا

 ٍروصنملا ىبحي نب يعادلا ففسوي نب مساقلا ٍنب ىحي نب يلع نب جاجح نبا
 ليعامسإ نب ٌميهاربإ ٍنب ب مساقلا نب نيسحلا نب ب يداهلا ىيحي نب رصانلا ٌدمحأ نبا

 ُفنصملا ُديبكلا ٌمامإلا : بلاط يبأ نب ٌيلع نب نسحلا نب ٍنسحلا نب ب ميهاربإ نبا

 ال٠ ةنس بجر رهش عباس هلعل نينثإلا موي ٍرامَذ ةنيدمب دلو مولعلا عيمج يف

 بفيرصتلاو وْحنلا ةءارق يف ٌثيلف ةيبرعلا ملع يف أرق . ةئمعبسو نيعبسو سمخ
 ءانبأ نم هّريغ قافو ةثالثلا مولعلا هذه يف عبو ٠ نينس عبس ٌرْدق ٍنايبلاو يناعملاو

 دمحم نب ئبحي يضاقلا ىلعو « يداهلا ونص ىلع مالكلا ملع يف ذخأ مث هنامز

 ديسلل لوصألا حرش مث ةضايغلا ظففحو ةصالخلا رخآلا ىلع عمسف ٌيِجحْدَملا

 روكذملا يضاقلا ىلع هْيَوتم نبا ةركذت أرقف فيطللا ملع يف ذخأ مث ميدكتام

 هيلع أرق مث ىرخأ ًةرم ٍريخلا يبأ نيرا دبع نب يلع يضاقلا ىلع مث ءةرم

 هيقفلا ىلع عمسو . لؤُتلا ىهتنمو يرضبلا ٍنيسحلا يبأل َدمتعُملاو طيحملا

 ءىرقُملا ىلعو . ٌيريرَحلا تاماقّمو ٠ بيرغلا ٌماظنو ةيوبنلا ةريسلا حلاص نب يبلع

 ريغ أرقو هقفلا ّملع مّدقتملا يداهلا هيخأ ىلعو « َفاشكلا خاتسنلا نياب فورعملا

 لوصأ يفف . فيناصتلا فّنصو ٠ هُنيِص دُعبو هَلضف رهتشاو مولعلا يف رّحبتو كلذ

 ٌرردلا اهُحرشو ٌدئالقلا ١و (دحاولا ِكِلملا ةفرعم يف ٍدئارفلا تكُن ) .نيدلا
 فيطل يف ماهفألا ٌةضاير )و ( لمألاو ٌةينمألا اهُحرشو لّلملا )و ( دئارفلا

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.

 ةينميلا ةعوسوملاو . (؟١74 مقر ؟5 ١/ ) نيفلؤملا مجعمو .(؟١/79) مالعألا (؟)

 نميلاب نيفلؤملا ةفرعم يف نغألا ضورلاو . ١٠ص مارملا غوليو .(57/1)

 مساق نب دمحأ نب كلملا دبع : نيعملا مئادلا هللا ىلإ ريقفلا ملقب نف لك يف مهتافنصمو
 . ( 101/ مقر 90/١ ) نيدلا ديمح



 لضفم نب ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ يدهملا مامإلا ل

 يناعم يف لوصفلا ٌباتك ) ٍهقفلا لوصأ يفو ( ماهوألا عماد ) اهححرشو ( مالكلا

 وحنلا ملع يفو ( لوصولا جاهنم هنْعرشو لوقعلا ٌرايعم ١و ( لوصألا ةرهوج

 دئارفب لثكُملا ) و ( ةيفاكلا حرش ٌةيفاشلا ١و ( رهاط ةمدقم حرش ٌرِهازلا ٌبكوكلا)
 جاتلا ٌليلكإ )و ( برعلا مالك نوناق يف بدألا مولع جات ) و ( لّصفُملا يناعم

 تادلجم عبرأ يف (راردملا ُثيغلا) هٌحرشو (راهزألا) هقفلا يفو (جاّمولا ٌةرهوجو

 ةصانلا راثآلا يف راونألا ) ٌُباتك ثيدحلا يفو . نيدلجم يف.( راخزلا حبلا )و

 ىلع ّدرلا يف راّرنلا ُرّمقلا) ُباتكو بفيطل دّلجم يف (راهزألا لئاسم ىلع
 يفو (ماكحألا ٌةلمكت) ةقيرطلا مّلع يفو (رامزملاو يهالملا يف نيصّخَرُملا
 ( ٌرهاوجلا ) خيراتلا يفو « ُساطنسقلا ١ قطنملا يفو ( ضئافلا ٌباتك ) ضئارفلا

 نإف ٍةيهقفلا اميس ال هتافنصمب ٌسمانلا عفتنا دقو . رّيَسلا ٌثيقاوي اهُحرشو (ُررّدلا) و
 . ؟؟”راشزلا رحبلاو ءهحرشو « (2"”راهزألا ىلع هتاهج عيمج يف نميلا ةيديز َةَدِمْع

  )1١تادلجم (7)ب يقيقحتب ؛ رارجلا ليسلا » اهمساو هيلع ةيشاح فلؤمللو .

 ومامإلا نب نيدلا سمش نب ىيحي ٍنيدلا فرش مامإلا ٍنب هللا ٍدبع ةمالعلا غيلبلا ديسللو (؟)

 لاقف ٌيدهَملا تافنصمب ًايَروُم مالسلا هيلع ىضترُعلا ىبحي ب نب دمحأ ّيدهملا :

 ٌدحلاب اوبلاط اوموق لاقف ٌمئان ومهووِيف يف هشلبق
 ٌبصاغ ينإ كيدفأ هل ُتلق
 ئان ريغ تنك ول معن لاق
 يل لاق َتأرق هقفلا يفأ تلق

 ىعمدأ ضيف ( ُثيغلا ) اذهو تلق
 ٌدضاح يعومد يف ًاضيأ ( حبلا )و
 هركذب ادغ دق يقوش لاقف

 (ٌلَحِن)و (ٌللي) كاوه يف يل
 (ٌدئالق )مكبح يف دئادغ

 ةضاير) مكل يضيوفت ٌتلعج
 هنإ(لوقعلا ٌرايعم ) كّهجو
 يبهذم (داقتل )و يدججوو امأ

 (ٌرهاوج ) مكبح يف يتريسو

 (مهليلكإ) يبدأ ملع (ٌجات )و

 ٌدرلا ريغ بصاغلا ىلعامو

 ٍدشرلا ٌليلقاي ًايصغ ناكل
 يّدخ َقوف ( ٌراهزألا ) ىرت امأ

 يدْنُي ئنعم ( راهزألل ) ُثيغلاو
 يدنعف هأرقت نأ تئش نإ
 يدعب نامزلا يف ءيجي سيل

 يدجوب اقللا موسي اهحرشأ

 يدفع يف اهُنمظن يقْنُع يف
 يدصق يف يلذاوع نم ( ماهفألا

 *يديب ٍدساق لقع فعَّضِل

 يدي داشرلل ّنيئم نمخ
 دشرلاب يل (نذهش ) (ٌررد )و

 دن سانأ نع مكاوه يمك



 ١ 6ا/ لّضفم نب ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ يدهملا مامإلا

 رهش يف رصانلا مامإلا توم دنع سانلا هعياب هّيقانم ترثكو ٌةلئاضف ترهتشا املو

 سوب تيب ىلإ اوجرخ مث نيدلا ٍلامج دجسمب ًءاعنص ةنيدمب ( 45 ) ةنس لاوش
 ءريصنتلاو َّمالكلا اورهظأو مهناكم نم ٌةوعدلا نوكت نأ سوب تيب لهأل حّجرتف

 تعقو تناك دقو ٍةعمجلا ةالص يف ءاعنص ّلهأ دجوف ًءاعنص نم ٌلجر ردابف

 . نيدلا حالص نب ٌييلع ٌروصنملا ٌمامإلا وهو ء رصانلا مامإلا دلول ليللاب ٌةعيابملا
 سوب تيب راصح ىلإ عماجلا نم مهّجّرخم اولعجو اوجعزنا كلذ مهغلب املف
 شيج نمو ٠ ةرّشع وحن أ "سوي تيب لهأ نم لتقف « ٌلاتقلا عقوو هب اوطاحأف
 نيب ٌحلصلا عقو مث . ًاموي ّرشع ةثالث يف « نيسمخ ٌردق حالص نب يلع روصنملا
 ًءاعنص ىلإ ًاعيمج اوعجرو ٌءاملعلا [ 011 هلوقي ام ىلإ اوعجري نأ ىلع عيمجلا

 عقو امب ٌءافولا مهنم لصحي مل ًءاعنص ىلإ اولصو املف . ةمجرتلا ُبحاص مهعمو

 ليللا يف ٍرافنأ ٌةعبسو وه . بوعش باب ةيحان نم ©[ عّجرف ] ٌحلاصتلا هيلع
 كلانه هرماوأ تّضمو هرمأ اولثتماو هّتوعد اوباجأن "'”باهش ينب ىلإ اولصوو

 . يدرُي هلعلو « هل هجو ال (#) -

 : لاقف يروئسملا ٍنيسح نب ٌيلع يضاقلا اهيلع دازو

 دعلا يف اهّئّضف (ٍدئالق) ىلع عمدلا (دئارف ) ْدِزَت نإ
 دجنلا دعب ضرألا لهس ( ٌزاونأ ) اهنأ ْملعا (ماهوألا اهب غَّمداو )

 دجملاو ىنملاب ُرّمظت هئّرلاف ( هجباهنم ) ىدهلا َتمُر نإ ٌقحلاو

 درولا ٌرهز ٌرظنت ( ةفحتو ) ( لكم ) يف نيعلا اوس ْضْرو
 دوسلا يف ةقئاف ةموظنم انل ىّلح دق دق ( ئهازلا ٌبكوكلا )و

 يدهّملا مامإلا بفينصت رضح يف ٌبئاجع اهب (ًاتيقاوي ) ذحخو

 دمحلاب هل ًاميظعت هُفورأ هدكذ ٌبولقلا ايحأ نم ركشاو

 . « ةرابز » ةقباسلا ةعبطلا نع
 . ءاعنص بونج مكه دعُب ىلع ةيرق )١(

 . جرخف [ ب ] يف (؟)

 نب باهش مساب تيّمُس « [ ًاقباس ناتسبلا ] رطم ينب ةيحان نم ةلزع : باهش ونب (6)
 رعاش بسنُي اهيلإو . ةدنك نب ةيواعم نب ثراحلا نب ملاظ نب بهو نب ةعيبر نب لقاعلا

 0 . يباهشلا قلاخلا دبع ةيلاوحلا ةلودلا



 لّضفم نب ىضترملا نب ىيحي نبدمحأ يدهملا مامإلا م١

 ٌرصنلا ناكف هئارمأ نم نيِمَّدقملا ّضعب هلاتق ىلإ ٌروصنملا جرخأف « هماكحأ ترجو

 لئاضفلا يبأ ّنب يلع ديسلا ''"سنآ تاهج ىلع فلختسا مث . ةمجرتلا بحاصل

 لهأو ىبحي لآ فارشألا نمو ايلُعلا تاهجلا لهأ نم ُبتكلا هتلصو امل مزعو
 ةيحان ةهج نم بيحم ىلإ لصو املف . ةدفص ىلإ ضوهنلل هؤعدتساو ٍرهاظلا
 لهأ « نيدلا جات ينب ءارمألا ُلسر هتلصو مث . لئابقلاو ءاملعلا هّيِقل "”( روضح )

 تحت ُتلخدو ٍتاهجلا كلت ٌعيمج ْتَحّلصو ةليوطلا ىلإ مدقتف َنابَكوكو ٍةليوطلا

 . ةدعص ىلع هنم [أ9١] اوفاخ كلذب هّزارمأو ٌروصنملا ملع املف « هتعاط

 فالتخا عم مهنأو ٌّقحلا الإ نوديري ال مهنأي لئاضفلا يبأ َنب ّيلع َديسلا اولسارف

 ٌتلصوف . مامإلا ٌمجرتسي هنأ هوفّرعو نميلا ناطلُس نم دالبلا ىلع نوفاخي ٍةملكلا

 ملف عّجرف ٌةدحاو ًةعاس رخأتلا زوجي ال هنأب هيلع جّرحُيو هّضهنتسي ٍديسلا ُبتك هيلإ

 نم َءاعنص نم ٌشيج جرخ مث ةباصَر يف ٌمامإلا ماقأف ٌروصنملا هدعو امب ًءافولا عقي
 هنأ ملع املف « هب اوطاحأ دقو الإ ٌمامإلا رعشي ملف « ةّرِغ ىلع روصنملا

 ءهباحصأ رئاسو ءاملعلا نم هعم نّم ةمالس ىلع َحْلُّصلا عقو مهب هل ةقاطال

 مهّدهع اوضقن ٍرِبْعَم عماج يف راص املق . مهعم هب نوبهذي مهيلإ وه جرخيو

 فلل

0 

 . ”58ص . ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم : رظنا

 ةزمهلا دمب هب قطنُيو « ءاعنص عباوت نم ًاقباس ناكو رامذ ةظفاحم لامعأ نم عساو ءاضق

 نب كلام نب سنأ ىلإ هبسنو . ةزمهلا حتفب يركبلاو ينادمهلا هطبض امنيب نونلا رسكو

 . نالهك نب ديز نب رايخلا نب ةعيبر نب ةلسوأ نب ديز

 . 0ص ةيئميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم : رظنا

 نب روُضَح ىلإ بسنُي « ًارتموليك4١ ةفاسمب ءاعنص يبرغ خماش لبج ء ءاحلا حتفب
 رقوملا : هارق نم « رغصألا أبس نب ريمح نب ةعرز نب ٌدَّدس نب ديز نب كلام نب يدع

 . رمحألا تيبو رصقلاو

 روضح ةمق ىلعأ يفو م7117 رحبلا حطس نع عفتري ثيح نميلا يف لبج ىلعأ وهو

 كلذلو بيعش يبنلا ربقو دجسم هيلعو « نالوخ تيب » ,ابج ًاضيأ ىمسُيو ؛ رهاق » لبج
 . ببعش يبنلا لبجب ىعدُي
 . 18ص ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم : رظنا



 16 ةيديزلا ءاملع ريهاشم دحأ يناميلا يدعّصلا سباح ىيحي نب دمحأ

 ٌةعامج مهنم ملسو ء ءاهقفلا نم ٌةينامث نيلوتقملا يف ناكو رادلا يف ناك نَم اولتفو
 نب يلع ٌديسلا هعم اودّيقو هودّيق مث + ًةركتم ةلخد ٍرامَذ مهب اولخدو هعم اورسأف

 . ءاهقفلا ةيقب ةب اوقلطأو قايفث دويقي م مهّريغو ٌناميلس ةيقفلاو « ٌّيدهملا نب يداهلا
 مالكلاب مهنوذؤي ةاهفسلا مهب طاحأ اهنم اوبر ملف ًءاعنص ىلإ 210[. مهب ] اوراس مث
 مّلسو لّمحملا َفاجِس عقرف مهيلع مدا ٌناميلس ُهيقفلا لاقف . لّمْخملا يف مهو

 ءاعنص رصقب نجس مث . هب مهَمّفني نأ هللا اوَعدو ةيذألا نع اوُقك هوأر املف مهيلع

 نم ةيانعب جرخ مث ٌراهزألا فلص سبحلا يفو ( 801 ) ةنس ىلإ ( 744 ) ةنس نم

 . نيلا ةرَّجم ىلإ راسو ءاشعلاو برغملا نيب هّجورخ ناكو هظْفِحل اوعضُو نيذلا
 ناك يذلا ٍرمألا ٌراهظإ هنم ُنمانلا بلطو الث نضح ىلإ ليللا فوج يف علط مث

 ديؤملا ٍنب يلع عم هدعص ىلع مّدقت كلذ دعب مث مهربتخي ىتح ريخأتلا حرف هيلع
 ىشالت مث هيارمأ ٌضعب ٌروصنملا مّذق مث . ةدعص احتتفاف هسْبح مايأ يف اعد دقو
 ىلع فكعو ٍرمألا اذهب قلعتلا نع هبلق حارأف هترصُنا نع ثمالا طبعتو كمألا

 214١ ًةنس ٍةدعَقلا يذ رهش يف ىلاعت هللا هافوت ىتح ملعلا ىلع ّبكأو فينصتلا
 ةّجح ريفظب هربقو ٍنايعألا ُرْثكأ هنم تام يذلا ريبكلا نوعاطلاب ةئمئامثو نيعب رأ

 . اهنم ٍمّرحُم رهش يف ٍةنسلا هذه يف حالص ْنِب يلع ٌروصنملا تامو .ٌروزم ٌروهشم

 ْيناميلا يدعّصلا نباح ئيحي ْنب دمحأ ٠

 229ةيديزلا ءاملع ريهاشم دحأ

 ةدع مولع يف عّربو . دمحم نب مساقلا مامإلا مهنمو « ءاربُك ٌخياشم هلو

 ملو بجاحلا نبال ةيفاشلا حرشو ( ماكحألا ةلمكت ) خرش : اهنم فيناصت فئصو

 ٌعيمجو ( ّنسحلا ٌدِصقملا ١و ( راهزألا حرش ٌليمكت )و لفاكلا ٌحرشو لُمكَي

 )١( ب ] نم ةدايز [.
 )( مقر ١١؟/١) نيفلؤملا مجعمو .( 9970/5 مالعألا  .484٠نيفراعلا ةيدهو

 )1١55/6-١5١(. نغألا ضورلاو  59 347/1١مقر ١0/9 ( .



 ةلمهملا ءارلا ديدشتو فاكلاو ميملا حتفب ركملا دمحأ 16

 ًءاضقلا يلوتو . نيدلا لوصأ يف ًةلأسم نيثالثلا ىلع حرش هلو . ٌةلوبقم هفيناصت

 ةنس لوألا عيبر ٍرهش ٌرشع عبار ٍنينثإلا ةليل يف تام ) ىتح هيف ٌرمت رمتساو ًةدعّصب

 , 230( [08] بفلأو نيتسو ىدحإ 0١

 ةلمهملا ٍءارلا ديدشتو فاكلاو ميملا حيتفب ٌركَملا دمحأ 4

 . ةيلاع نس يف راص دقو ١71١5 ةنس يف هثيأر لفسألا نميلا لهأ نم ّلجر

 لقعلا حيحص وهف اذه عمو ٍقنس يفصنو نس نيرشعو عبرأو ةثي يف هنأ ينربخأ

 ديثك هتيأرو ٌّمات فوصتلاب قلعت هلو . ةرابعلا ٌنّسح ٍةماقلا ميقتسم ٌساوحلاو

 ةنس يف هسفن نع ينربخأ امك هل دِلُّؤوو جوزت ٌّنسلا هذه دعب مث « ةفشاكُملا

 . هريغ ينربخأو ( )١1١17

 ٍةنس ةئم يف راص دق هنأ ُركذي ّرشع يناثلا ٍنرقلا سأر ىلع َرخآ ًالجر ُتيأرو

 دق هنأ ركذيو نايرب لهأ لّبهلا ينب , نم هنأ ركذيو « ٍةنس بفصنو ٌةنس نيرشعو عبسو

 هوقّدصف "”لبهلا ينب , نم ةعامج هنع ُتلأس مايأ دعب مث ضرألا نم ريثك يف حاس

 ةجهب يف هركذ « اهتالّص مامإو اهعماج بيطخو ةدعص ةنيدمب نيملسملا مكاح ناكو )١(

 . ( ةرابز : ةقباسلا ةعبطلا نم ةيشاح ) . نمزلا

 ت ٠١74 ةنس ٌناضمر يف يفوت سباح ىيحي نب ٌنسح يضاقلا ةمجرتلا بحاص ُرْئِصو
 فيرظ ناكو . داهتجالا يعدي ناكو نيف لك يف ًاكراشم ًافراع ناكو فلأو نيعبسو

 كلذلو « ةحارتسالاو ًةحارلا بحي ناكو « تاماقملا بساني امو ٍةَسلاجملاو ةرضاحملا

 ٌمامإلا هبّضن دق ناكو ءاضقلاب لغتشاو ةرملاب هكرت هنإف سيردتلا ىلع ٍرْبِصلا ليلق ناك

 ْبْغري مل اهيف حؤرتو ءاعنص فّرع امل هتكلو « َدمحأ هوْنِص توم تتيقع ًةدْمصب ًايضاق

 ٌريثك ناكو يلوحّتسلا ئيحي نب نيس اهيضاق ٍةافو دعب اهيف ىضقف اهب ّنكسو اهريغ ىلإ
 «ةنسلا ّسأر هسفنب اهيلع فراشي ةراجت ّبحاص ناكو « ةّلداجملاو ةعجارملا يف بانطألا

 أرقو « قلودلا ةطلاخم ىلع ٌريص هل ناكو ٍنسحلا ّنب دمحم هتراجتب لخادي ام ًاريثك ناكو

 َةَطَوُح ةيرقب ريو ٍرامَذب تامو + لوصألا مماج يتثملا نيدلا رع ٍنِب ٍدمحم ديسلا ىلع

 لمع حيحصتل ٌليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا هلسرأ ناكو « ًةزمح نب ئيحي مامإلا

 . (ب) طوطخملا نم . نمزلا ةجهب نم ًارصتخم . نسحلا نب دمحم فلك ةمسق
 - 2 ناكوش 7 ةيرق نم برقلابو ءاعنص قراشم يف ةيلاعلا نالوخ نم ماحس ينب يف ةيرق قفآ



 لكل مساقلا مامإلا نب نسحلا نب نيسحلا نب فسوي نب دمحأ ديسلا

 لك نوك عم ةئمزألا هذه يف ةقورعملا ةداعلا نع جرا رمعلا اذهو . هّنس ٌولُع يف

 الجر نأ انه هزكذ ٌنُسحي اممو « ٍندبلا ّيوق ٌساوحلا ٌميحص نيلجرلا نم دحاو

 مث « ٌةنس َنيعست وحن ىلإ رمعلا يف غلب ادّحلا دالب نم ةيغادلا 5 ٌرماع ٌنيسُح هل لاقي

 ٌرابخألا تعاشو « هينذَأ ىلع افطعتاو هينذأ قوف زْعَملا نورّقك ٍنانرق هسأرب رهظ

 مث ملعلا لهأ نم ٍتاقث نوربخُملا ناكو ءاعنص ةنيدم ىلإ اتيلإ تغلب نأ ىلإ كلذب

 يعالطاب كلذ ناكو « هب ينأي ًالوسر لسرأ هللا هظفح ٍرصعلا ةفيلخ ٌبخلا غلب ال

 نأ ( حاتفي دعس ) هل لاقي ٌلجر وهو ّلحملا كلذ خيش نم ٌتاباوج ُتعَجرف

 بتاباوجلا ٌتيأرو امهب ىّذأت اّمل امهعّطَق هنكلو ٍنيقيب مهيدل ٌدوجوم ٍنورقلا بحاص
 . 1١518( ) ةنس يف كلذو كلش هيف ّقِبي مل ًارّثاوت ٌةيضقلا ترتاوت مث

 هيب و ص ل حصل تناك دق ءارما نأ ماعلا اذه يف ةثداحلا بئارغلا نمو

 ٌةمالعلا ٌُديسلا كلذب ينربخأ دقو ٌةأرما تناك نأ دعب الجر تراصو ٌركذ اهجرف يف

 ٍروهظ دعب اهرمأ هنأو ًاريغص ًابقُت ناك اهّجْرف نإ لاقو ٌيسْبكلا ىيحي نب دمحم

 . كلذك نآلا يهو هْنَسِيلف لاجرلا سن سبلت نأ ٍركذلا

 مساقلا مامإلا نب نسحلا نب نيسحلا نب فْسوي نب دمحأ ُديسلا ٠

 ٍظْحو اهظفحب ٌروهشملا ٍةنسلا ملع يف ٌعِرابلا ُتّدحملا ٌةمالعلا ٌققحملا
 دي هلو ًاعيمج ٍةلآلا نونفب ًافراع ناك "”[ و ] هيلع هتّّلغل َثيّدِجلا بَل ىتح اهلاجر

 يلع نب ٍديز مامإلا عومجمل ٌجيرخت هلو . ٌةنانط ُدئاصقو بدألا ملع يف ْئلوُط

 فلز

 نم ناكو « لبهلا يلع نب نسحلا رعاشلا مهنمو « ءاعنص يلاهأ لّبَهلا وثب بستُي اهيلإ

 ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا يف نميلا ءارعش رابك
 نس يفوتو اأ اعاش ناكو هلامجل ( ليحكلا )ب بع بّقلُملا لّبهلا هللا دبع دمحأ ىضاقلاو

 اما

 . 5977”ص ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم : رظنا

 نغألا ضورلاو .(456 مقر #ا4 )05/١#  فرعلا رشنو .(؟78/1) مالعألا )١(

 1١0(. مقر ة4/١)

 .[ ب] نم ةدايز (0
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 قالخألا ةثامدب ًاروهشم ناكو « ةياورلا ملع يف هعاب لوط ىلع لدي « ٌسيفن
 ةبيجاع لاوحأ كلذ يف هلو . راقولاو عبطلا ٍنوكسو ٍرْبصلاو لامتحالاو عضاوتلاو

 كلذ بطي ال هيلإ جاتحي امم ءيش وأ هيارشو هماعط نم هّلهأ هّكرت اذإ ناك ىتح

 مه نيذلا هلهأ نصاوخ يف اذهو . ِءيش َّلك لمتحي لب ٌبضغ هيلع رّهظي الو مهنم
 1 سانلا رئاسب كّدظ امف هظّقحت مدعو ٍناسنإلا لّذبت للحم

 : : اهّلوأ يتلا ةديصقلا ةنانطلا هدئاصق نمف

 فللا ىلع َلاعِفلا ٌرصاقلا اهيأ
 هللا نم هيف ٌبيشَملا كاتأ دق
 ةئشت ةمشتحاو ًابتاج ّوهللا كذتاف

 هنم ّقْبِي مل بابشلا َرْكُس نإ

 ٌليل وهو هثاعيّر ىّلوت دق
 ٍبصلا عُضو نأ دعب نم ٌلالضأ
 اياطخ كياف هنم ُبيشلا كحض

 رع اهدعب ٌةَجحح نوسمخ سيل

 زعلاب 20هللاب نوقتملا بهذ

 ىل اوُقَق نيذلا ىرولا يف عتاد
 للف ٌميوقلا هّجهن اوكلس
 لا ريخلا ىوس تهذم مهل ام

 : همظن نمو ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 اهرّصق رضقلاب ًةليلاي

 دقو هنم مهلا ينجأ ٌتوَدْعُف

 )١( هلل : هلعل .

  220هنانع [ ب ] يف .

 ٌراصقإلا كل ْنِئي املأ و

 [أ9١11] ٌراذنإلاو ٌراذعإلا كيلإ

 ٌراقّولا كنم هارِق فيض وهف

 ٌرامُخلا الإ بيشّملا وْحص دعب
 [ ]1 راهنت وهو ٌبيتقلا رانأو

 راثّملا نابتساف هيئارل حل

 راثكإلا كفتحف لِيقأو ك
 راتهتْسا الو ٌةوِفصالو ف

 راع ٌكذلاو ٌةاصُخلا ٌَلذو

 اوراج هنعامو هلعف يف دم

 راثيإ مهدنع قلخلا ىلع قىح

 رايتخا مهل الو هنع ٌّيو

 رمخلا 2[ هءانع ]1 ىلإ ٌثقلأ

 ٌدصضهلا هّبيضق لإ ئندأ



 لدن دمحأ نب نيسحلا نب فسوي نب دمحأ ديسلا

 رغثلا ىوح امهّريخ نيرمخ هدي نمو هيف نم ُتْرِكسو
 رخّسلا وه ًارعش ًالثمتم 2ينُدشي ٍلاحلا ٌناسل ادغو

 ٌرُكشلا اهل ينم يضقني ال  ٌدُكْسلااهّنتما ٌةّئماي
 هافوت ىتح هلاوحأ لك يف ًاعضاوتم همولعل ًارشان ليمجلا هلاح ىلع رمتساو

 يفلأو ٍةئمو نيعستو ىدحإ ( 1141 ) ًةنس ةرخآلا ىدامُج ٍرهش رخاوأ يف ىلاعت هلل

 .اهئاملع نع ذخأو ًءاعنصب أشنو فلأو ةئمو نيرشع )١١70( ةنس دعي هّدلوم ناكو

 دمحأ نب نيسحلا نب فسوي نب دمحأ ُديسلا

 ”"12'هرابَز يلع نب نيسحلا نب دمحأ نب حالص نبا

 1 هب وم د يي حتفب ٌرابز هب لاقي لحم ىلإ ٌةبسن « ٌةلمهم ٌءار فلألا دعبو ٌةدّحوم اهدعب ىازلا مع

 نيفلؤملا مجعمو 1١17(. مقر 161 549/١ ) رطولا لينو .( 170/١ ) مالعألا )١(

 . ( 175 مقر 40/١ ) نغألا ضورلاو .(1406 مقر 58/1)

 نب ةسوب نب ةمحأ ظفاحلا ديلا ةمجرتلا بحاص نأ « فاحجل ( نيملا روُحلا روحن ررُد ) يفو فق

 نب ّدمحأ ٍنِب رضخلا نب يداهلا ٍنب يلع نبا ةرايزب فورعملا نيسحلا ريمألا نب دمحأ نب نيسحلا
 نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ نب ٍديز نب ٌناشيع بقلملا نسحلا نب ىسيع نب ىبحي نب هللا دبع

 عساقلا نب دمحم هللب رصتنملا مامإلا نب ميهاربإ نب ديز نب نيسحلا نب ليمجج نب هلل دبع نب رفعج

 نب ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا ٍنِب ىبحي قحلا ىلإ يداهلا مامإلا نبا رصانلا دمحأ نب ٍراتخملا

 . بلاط يبأ نب ٌييلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربإ نب ٌليعامسإ
 تالآلاب لغتشاو « أايفاش ًاقيقحت اهيف ققحو « عورفلا يف رهمو « عبسلا تاءارقلا ملعب لغتشا

 لام مث . هقفلا لوصأو قطنملا ىلع َفّراشو ًاعيدب ًاقيقحت وحنلا يف ققحو :تانايدلا لوصأو

 ريمألا ٍدمحم نيرهلا دبع ظفاحلا ةرضح مزلو خويشلا ربكأ نع ذخأو اهعججارف نسلا بتم ىلإ

 ٌديسلا : لاقف بلاط وبأ هللا دبع نب ميركلا ٌدبع ظفاحلا ٌديسلا ًاضيأ همجرت دقو . هللا همحر

 يفرصلاو وحنلاو ٍريسفتلاو ثيدحلاو .«ولوصألاو عورفلا مامإ ٌقلطملا ٌدهتجملا ٌققدملا ٌققحملا

 ٠ هريغو ةرابّز نيسحلا نب فسوي ةمالعلا هيبأ نع ّملعلا ذخأ . عفادم الو عزانم الب ةغللاو

 ًابظاوم ناكو ٍديئاسملاو تاهمألا ٍرئاسو ٍملسمو ٌيراخبلاو انباحصأ بنك ٍديئاسأ ٌرادم هيلعو

 ذخأ دقو . هتمه ٌولعو هطاشن عم كلذ هعنمي ملف ٠ ءاضقلاب قلعتو ٠ سيردتلاو سرذلا ىلع

 « يدهملا نب ٌدمحأ نب نسحلا نب هللا دبع رصانلا مامإلاك ءاعنص ءاملع نم ٌةعامج هنع

 - يضاقلاو « يبلاغلا يلع. نبرهللا دبع يضاقلاو دهاجملا نمحرلا دبع نب دمحأ يضاقلاو
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 اهدعب يتلا يف وأ فلأو ٍةئمو نيتسو تس (117) ةنس دلو . نالوحخ دالب يف
 خيشلا ىلع اهالت ٌعبسلا ٌتاءارقلا هِتاءورقُم ةلمج نمف « ًءاعنص خياشم ىلع أرقو
 وحنلا أرقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا ٌينراقلا نيسُح نب يداه ةمالعلا
 انُحيش مهتلمج نمو . َء ءاعنص خياشم ىلع ٌلوصألاو َنايبلاو ّيناعملاو فرصلاو
 ةقْفلا أرقو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ هْرُكذ يتآلا يبرغملا ٌليعامسإ نب ٌنسحلا ٌةمالعلا
 نب ليعس عفراعلا هيف هيقفلا ىلعو يئادحلا رماع نب ةمحأ انخيش مفراعلا هيقفلا ىلع

 فاو فراسملا هذه رثكأ يف عبو ١ مدقتملا يبرغملا ىلع ريسفتلا يفو ٠ يملا
 انخيش ىلع ريسفتلا ةءارق يف ينقفارو « ٍرصعلا خويش نم نآلا راصو « سزدو

 نب نسحلا ديسلاو « مامإلا نب هللا ٍلبع نب دمحأ ٍديسلاو ٠ َنامْفُج ٍنيسُح نب ليعامسإ
 ةبوجأو ٌلئاسمو ٌلئاسر هلو « هيلع ٌةلاع ءاعنص ءاملع لجو . مهريغو ٌيفرشلا دمحم
 نب مساقلا هللاب روصنملا مامإلل ماصتعالا ٌباتك هب لمك يذلا هفلؤم اهّلجأو . ةعفان ٌةديفم
 ٌبحاص هلمكأف مايصلا باتك رخآ ىلإ هيف غلب امنإ هللا همحر ّمساقلا مامإلا نأل ؛ ٍدمحم
 مامإلا كلُ هيف كلس ًاسيفن ًاباتك ءاجف «ريسلا باتك ىلإ ٌجحلا باتك نم ٍةمجرتلا
 بتك نم مث ٠ « مهتعيشو تيبلا لهأ نم ةمئألا بتك نم ًالوأ ثيدحلا لقن يف مساقلا
 ءلعاس ةوقو هعالطا ةدش ىلع ليلد ٌربكأ وهو ٠ نايبلا ىلإ جاتحي ام نايب عم نيثدحملا
 ًامزالم لزي ملو ( ماصتعالا ءوضب ةقرشملا مامتلا راونأ ) ةمدتلا هذه ىّئسو . هعابو
 . ىهتنا ٠ ًاديمح ًاديعس هللا هافوت ىتح ءاعنص عماجب سيردتلل

 : هللا همحر هرعش نمو

 ىّنصُملاو ئدحُملاو ىّلصملا»و ٍدورَز َركذ ثحُتْمِل يل لبق
 ىفلُر هللا ىلإ مهبيرقتل ير 2 كؤ امنإ ينيغُب سيل مه تلق
 امص ُهلاه لقلت بيبلب اذه ٌنُمحي َناكام اوباجأف
 انصو ٌنسحأ ٍبيِذُعلا ركذل 3  مذلاف ةحيصتلا متصلخأ تلق
 ىَمْضَيل لاح لك همزلاف ٍديح وتلا ىوس يش ٌبولقلا يفصيال

 هللا همحر ةنس نيئامثو تس نع بفلأو نيتئمو نيسمخخو نيتنثا ١507 ةنس يف يفوتو

 . نيمآ نينمؤملاو انايإو
 . ( 5149/1 ) رطولا لين : رظناو ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 5 يعابرلا فسوي نب دمحأ

 هتزاجإ ينم بلطو ىقتنُملل يحرش يف ّيلع ٍةبلطلا ةءارق يف رّضحو . ٌيبرغملا
 ةحْلُملل ٌيهكافلا حرش يف ارقي وهو هدنع ترّضح ِرَّكّصلا مايأ يف تنك دقو 2”هل

 ةرضاحملا ُنسح وهو « ًةنس نيثالث وحن يف كاذ ذإ ناك هنإف ٠ ينم ٌُربكأ وهو

 مث ٌةَذِح تالاحلا ضعب يف هيرتعي « أئيش هتسفن ٌدعي ال عضاوتلا ٌريثك ةءورُملا ليمج

 « هنوؤش عيمجو هسّيلم يف ٍمّنصتمب سيلو « مِحلاب اهزهقي دقو ًاعيرس عجري

 بجر ٌرهش ناك املو . . مايألا ميدق نم ٌةديكأ ٌةبحمو ٌةسناؤمو ٌةسلاجم هنيبو ينيبو

 . هللا اهّرعأ ةيروصنملا ةرضحلا ةاضق ةلمج نم ًايضاق راص [ 30161717: ) دنس

 ليلجب هتفّرعو هبطنب هيلع ُثْرْشأ نأ دعب ًاريبك ًاميظعت ٌمامإلا انالوم همظعو
 ءاضقلا ةفيظوب مايقلا ىلع ٌدمتسم فرحألا هذه ريرحت لاح نآلا وهو . هرادقم

 . ةقاطلا رذقب ملعلل ٌدشان

 "”ئعابَرلا فْسوي ْنِب دمحأ 5

 نع ذخأف اهب أشنو . بفلأو ٍةئمو نيسمخو سمخخ ١١95 ةنس ةاعنصب دلو

 ُديسلا هنع ذخأ نم ةلمج نمو . ثيدحلاو ةيبرعلاو هقفلا يف اهئاملع نم ةعامج

 ناكف ٌيلوحّسلا حلاص نب ئيحي ربكألا مكاحلاب لصتاو . ريمألا ٍدمحم نب ٌميهاربإ

 ثيدحلا يف ينع ذخأو يب لصتا هتوم دعب مث . اهنقتيو اهُمكْحُيف ًالامعأ هل يلي
 سوردلا نم ريثك يف يدنع رضحو « يداهلل ماكحألا يفو يراخبلا يف ّيلع أرقف
 ًاريثكو يتمزالم ىلع ٌدمتسم وهو « ًءاعنص يف ماكحلا ةلمج نم نآلا راصو

 همحر يناكوشلا مالسإلا خيش ىلإ هللا همحر ةرابز تفسوي نب ٌدمحأ ٌةمالعلا يديس بتكو )١(

 : هللا

 ةَرزاجُمو ةعومسَم مولع يف ُةَّراجإلاب ْذجُم نيملسملا يضاق

 ةٌراجَمو ًةقيقح تالماش | ٍلوصأو ةلئسو باتك نم

 ُراَجَم يلاعتلا يف ٌُريطلا رجعي يساور اوتاك ملعلا يف سوؤر نع
 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . ”7550-51ص راصقتلاو ( 754/1-784) رطولا لين رظنا (7)
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 « ٌفاصنإو ٌمات ٌنافْرِعو ٌيوق ّمهف هلو . مايق متأ اهب موقيف ًالامعأ هيلإ ٌنضوِفَأ ام
 دنع وهو . راقوو ٍنوكسو ٍتْمَّس نسُح عم ديلقتلا ىلع ٍدومج مدعو ةقيقحلل ٌمهفو

 هجرشو ررّدلاب ىّمسملا يفّلؤم يفو ىقتنملل يحرش يف ّيلع أرقي اذه ريرحت
 يف ّيلع ٌعامس هلو ةبلطلا ءايكذأ نم ّدمحأ نب ٌنسح هدلوو . يراردلاب ىّمسملا

 هل يتأتسو همهف يف 227[ خويشلا ] قباسُي هْنس ٍةئادَح عم وهو نّيروكذملا نيفلؤملا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ٌةلقتسم ٌةمجرت

 ©ئيناميلا ُيدعٌصلا ُيدبعلا دمحم نب قاحسإ

 عيمج يف هرصع خويش ىلع أرقو ٌرشع يداحلا ِنرَقلا طسو يف ًابيرقت دلُو
 ٌحويش هلو . همولع عيمج يف "”[ ًادرفنم ] راصو َنارقألا قافو عرّبو ٍنونفلا
 ٌيدهَملا مامإلاب لصتاو هركذ يتآلا ٌيلبْقَملا يدهم نب ٌحلاص يضاقلا مهنم ٌءالجأ

 ِرْففلا ةياغ يف ناك نأ دعب ِهِئارْزُو ةلمج نم راصو همظعف بهاوملا بحاص

 ٍدنهلا دالب ىلإ ٌروكذملا لحتراف ٌءيش هنيبو هنيب ىرج مث .ةجاحلل ةدباكملا ٍةياهنو
 لصتاو تاهجلا يف ددّدرتو ٌدالبلا كلت فّوطو « ًاميظع ًاناركإ اهئاطلس همركأو
 سرردو فراعملا يف ركبت َرَّخِبتو ةعساو بتكب رفظو . مهريغو ٌكولملاو ءاملعلاب

 29( سارتحالا ) هامس يذلا ُفّلَوملا ةديفُملا ٍةلفاحلا هتافّئصم نمف . فئصو

 وامإلا فلؤم ىلع هب ضرتعا يذلا ساربُلا بفلؤم َيدْرُكلا ىلع «”*[ هب ] ابيجم
 يف ٍةمجرتلا 17٠١[ ] ٌُبحاص ىتأ دقلو . ساسألاب ىّمسملا ٍدمحم نب مساقلا

 )١( ب ] نم ةدايز [ .

 نيفراعلا ةيدهو .( 494 مقر 754 - )5١18/١ فرعلا رشنو .(193/1) مالعألا (0

 . ( 141 مقر 48- 99/١ )نغألا ضورلاو ( ) 0/٠١١

 . ًادرفتم [ ب ] يف 9

 ريبكلا عماجلا ةبتكمب ) تادلجم ةعبرأ يف ةخسن هنم © ساربنلا ران نع سارتحالا» (:5)
 . ١*7”ص يشبحلا رداصم رظناو . ( مالكا" مقرب ءاعنصي ةيبرغلا

 .[ ب ]] نم ةدايز (©)
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 هرُخِبت عم ّيدرُكلا قياضو . ةرهابلا تاقيقحتلا نم َفْضولا قوفي امب اذه هَّلؤم

 يذلا مالكلا ةيقب لّقني مث يدرٌكلا لقن َعِضاوم ُنّيبب ناكو ٌةديدش ٌةقياضم ولعلا يف

 ًاريثكو . كلذ وحنو ٍديرجتلا حشو ٍدِصاقملاو فقاوملاك هنم لؤقنملا يف هكرت

 ٌفِرعي ال مالكب ملكتي كلذ دعب مث ٌيدرُكلا هدروأ ام عفدي ام مالكلا يف دجوي ام

 باتكلا اذه يف َكلاسم كلَس دقلو « لقنلاو لقعلا مولع يف ركبت نم الإ هّرْذق

 ٌةفئاق ٌلئاسرو ٌةقئار ٌراعشأ هلو . نيققحملا نم ريثك نم اهيلإ ٌلوصولا دّعبي

 يف هّلثم نأ هلصاحو . نئسُحلا نم ايِلُعلا ةقبطلا يف هّطخو . ٌةغيلب ٌتالّسرتو

 يفلأو قثمو ةرشع سممخ ١١10 ةنس يف يفوت "1و1 ريظنلا ليلق هعومجم

 : همظن نمو . كلانه ريقو شيرع يبأب

 ايدان يتايفاعلا موسرلاب فق
 ًامدان تايناغلا ٌلضو دانو

 ًايكاش َتُفقو نإ ُمالّث الف

 ًايضاق مارغلا عرش يف تلز ام

 ايئاون يمئازع نكت ملو

 ًاضرعُم نانئبلا بوضخمل امف
 يديم 1

 : هلوق اضيأ هرعش نمو

 الهج ٍرادلا دبعب ينوّكسف

 ابجاو ءاكبلا قح نم ّدأو

 [ة١5]اييآ ّنوكيال نأ ابيآ اي

 ابكاس اهيف َعمدلا َتْقَقو نإو

 اهبعاتم انمغرب ثدغ دقف

 ايضاق يلع ادغ هنكل

 ابئاون ىونلا يف ُتْقَقو مكو
 ايناج نانجلا بولسم لصو نع

 ٍسْمل دعب نم اهنكُر ٌمِيلأ

 ©"'"سمش ٌدبع ينأب اوملع امو

 )١( نم ةداين ]1[.
 : هلوق هللا همحر قاحسإ يضاقلا عطاقم عيدب نمو : هصن ام [ ب ] شماه يف 2

 ارسك نيعلاو ”غشلألا هنأك  ًالصاو راص كيف يدهسلل يضمغ

 ارسك فرطأ هل تلق ينيعال هروز يئارك ماراملكف

 . هلل ملعلاو هبتاك . ها

 . ءاطع نب لصاو (©)
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 هللا ىلع لكوتملا نب فُسوي ْنِب ٌقاحسإ ُديسلا 4
 ©”دمحم نب مساقلا مامإلا نب ليعامسإ

 ٌمامِإ وهو . فلأو ٍةثمو ٌةرْشع ىدحإ ١١١١ ةنس يف هطخب دجُو امبسح دلو
 ٌمايأ لطت ملو تالآلا يف أرق . بابلألا يوذ ىلع ٠ باب لك يف قئافلاو « بادآلا
 هتركف ةوقب لان هنكلو « َدعُت ال ةبلطلا نم هريغ بلط مايأ ىلإ ةبسنلاب وه لب هيلط
 أرق مث . ليوطلا ٍلاغتشالا لهأ نم هُريغ هلاني ال ام ةقئافلا هنهذ ةدوُجو « ةقداصلا
 ناكو ٌريمألا ٌليعامسإ نب ٍدمحم ٍةمالعلا .ديسلا ىلع ثيدحلا ملع يف كلذ دعب

 ٍنب يلع بقانم يف ( بوركلا ٌجيرفت ) اهنم ٌتافنصم هلو « هتاكذ نم بّجعتي
 اهاّمس يتلا ةلاسرلاك ٌلئاسر هلو ٌسيفن ٌباتك وهو . هّهجو هللا مّرك بلاط يبأ
 هل دهشي ام ِكلسملا ٍنسُحو ةغالبلا نم اهيفو ( نّرحلل ُبهذُملا نسحلا ةجولا )
 ىلعو « ةيديزلا ءاهقفلا نم ٍسلا ٌملع ىداع نم ىلع ٌراكنإلا اهثومضمو . درفتلاب
 كلذ رهظُي ال هنكلو فاصنإلا ىلإ ٌليمي ناكو . ٍةنسلا لهأ نم ِهقفلا ملع ىداع نم
 يذلا وهو « بهذملل بّضعتي ملو َففَصنأ نم ىلع ء ءاهقفلا نم نيدماجلا ةدشل

 : هلوأ يف هلوقب هّلاكشتساو لاؤسلا دروأ

 )١( ؟990/1) مالعألا ( .

 انئاددس نم ٌمالعألا اهيأ

 بهذم نم انل له انورّبخ
 الب ئعرن ًالِمَم انكرُت مأ
 ال ليق ىيحيل انلق اذإف
 اومّكَح ٍديزل اانلق اذإو

 اذلواذهلانتلق اذإو
 ٍةمطاف ينب نم مهاوس وأ

 . (187 مقر 144-80

 - 94/١ ) فرعلا رشنو

 ؛هلا يجايد ٌَحيباصمو

 لمعلا يف وأ لوقلا يف ىّفَتَقُي

 يلع نب ديزل ٌُنحلا انهاه
 يلجلا ٌصنلا هّلوق ىيحي نأ

 نغألا ضورلاو . (  54١مقر ٠١١
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 لّسو ُثحباف لآلا صوصن نع ًاجراخ الوق ٌبهذملا اورّرق

 لوألاك هل ًاديلقت انك  هرّرق ًاددهتجم نكي نإ

 لّدجلا ٌقيرط دسنادقف هنود نم هرّروق نكي وأ

 لجني مل َىَدَقِلًافشك مار وأ لداج وأ ٌرظان نّم مث
 [ 571 لّصنُملا ماهس « ىمْرَم هضْوع اوذختاو هنيد يفاوحّدق

 يهو ةياغ ىلإ ثاباوجلا ترثكو هرصع ٌءاملع ٍلاؤسلا اذه نع باجأ مث

 َفّشك مار هنإ مث . اهنم ءيش هل َمّجرتملا بجعُي ملو سانلا نم ريثك دنع ٌةعومجم

 مل اهيلع ٌتفقو املف ( كيكشتلا دوقعل كيكفتلا ) اهاّمس ةلاسز ٌعمجو لاكشإلا

 يذلا لعلو ( كيكفتلا ىلع كيكشتلا ) هتيّمس ًاباوج اهيلع ُثبتك لب اهئسحتسأ

 هنأ ٌرهاظلاو . لئاسلا هنأ ملع نمم هيلع ةعامج ٌليوعت باوجلا كلذ ىلع هلمح

 امك ٠ ٠ ديلقتلا نع مهريفنتو ةلدألا ىلإ سانلا بيغرت الإ لاؤسلاب دّصق ''[1م ]

 ؛ ؟ةاهلوأو ( انفع لو ديس دب ةاوخألا ةقحت) هايس ينل

 تفلاو بّضعتلا تالالض نع دعو تصناو تالاقملا يف ْرَكفو نمأت

 : ؟9اهلوأو اهنم لوطأ ةديصقب ًةديصقلا هذه انأ ٌتلْيذ دقو

 ِتْمّص حصّنلا نم وْفص ىدل ْتَّمّصو ِتَدُس وُرْذع اي ٌتيدان نم ٌعماسم

 ىلع باوجلا يف اهنم ًاريثك ٌتدروأ دقو يرعش عومجم يف ٌةدوجوم يهو

 . هيلإ راشُملا كيكفتلا

 ٌةقساب ءراهنألا ٌةيراج ٍرامَف تيرق ٌةهرُت يهو (هبرس) هل َُجرِتملا َّنكسو
 َعوجر ديري هنأ كلانه نم بتاكو اهفيرش ىلإ شيرع يبأ ىلإ ٌرنو اهعاب مث ءراجشألا

 )١( با نم ةدايز [.

 فرعلا رشن يف ةلماك اهرظنا (؟) )١/ 797-9581 ( .
 ) )9؛ يناكوشلا ناويد » يف اهرظنا ص15١5- 31١9 .
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 سابعلا يدهملا مامإلا انالوم ةرضح ىلإ داع هنأ اهُرخآ ٌبوطخ ثرج مث . هعاب ام
 ناسحإلا رثكي ٌروصنملا هذلاو ناك امك هيلإ ناسحإلا دتكُي ناك دقو 3 ٍنيسحلا نبا

 ٌةقئار ٌراعشأ هلو . ىطعأ امب الو ذخأ امب يلابي ال مركلا طِرَمُم ناكو « كلذك هيلإ
 ٌيماشلا ىبحي نب مشاه نب دمحم ُبيدألا ُديسلا اهعمج سيرارك يف ٌةعومجم ٌةقئاف

 يف ( تام )و اهنم ٍءيش داريإ ىلإ ةجاح الف سانلا يديأب ٌةروهشم يهو هللا همحر
 يعش ةوجأ نأ هسفن نع يكحي ناك دقو . فلأو ٍقئمو نيعبسو شالث 1115 ةنس

 : يهو هللا همحر مساقلا ّنب ٌنيسحلا هللاب روصنملا ّمامإلا اهب حم يتلا 5 ٌةديصقلا

 اهُزاَوُج دودخلا يف نيع ٌضرف اهل اهُّزاِجَم داؤفلا يف ٍنْشِع ةقيقح
 [ب؟١]اهّرازِعو اهلاطبأ اهل ٌلِذَت ٌةلود قشعلل نأ يردأ ُتنكامو

 . ةغيلب ةغالب ىلع ٌةلمتشم ٌةليوط ٌةديصق يهو
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 نب دمحم هللا نيدل ٌيدهَملا مامإلا ٍنِب فّسوي ٍنب نسحلا نب نيسحلا نبا
 1118 دنس دلو . هللا مهمحر مساقلا مامإلا ِنب نسحلا نب ّدمحأ هللا نيدل يدهملا
 فراعملاب لغتشاو اهب أشنو . هللاب ةّيمحّملا ةاعنصب فلأو ٍةئمو نيتسو سمخ

 , مات ٌكاردإو « وقداص مُهفد « حيجَر ميوق رظنو ميحص رْكف وذ وهو ع ةيملعلا
 « يقئارا بّدأتو « قئاف تمس ٍنسُحو « هريظن ٌدوجو لقي لقعو ع ٍرّوصت ٍلامكو
 يف يلع أرقف ثيدحلاو لوصألاو هقفلا يف ينع ذخأ . وقارعأ مركو يقالخأ ةشاشتبر

 ىسيع نب دمحأ يلامأو « ٍنيسحلا ريمألا ءافشو « ةياغلا حرشو « ٍراهزألا حرش

 ىّئسملا يفّلؤمو ٠ ىقتنملل يحرشو ىدهلاو ٌيراخبلا يفو . يداهلل ماكحألاو
 ىلع ٌّبكُم نآلا وهو . كلذ ريغو فاشكلا يفو يراردلاب ىمسملا هحرشو رردلاب
 ٌبتكي نآلا راصو . لابقإ "1 ْمَظِحو ] ٍظاشن ٌمتأو ٍةبغر ٌلمكأ هيف هل ء بلطلا

 ١١5(. مقر 85854 505/١١ رطولا لين 1١١١(. مقر )45/١”7 فرعلا رشن قر
 7/١ 51١0-١١5(. ) ةينميلا ةعوسوملا



 نفل ميهاربإ نب ليعامسإ ديسلا

 هلو يلع اهميسو يتافنصم بلاغ بتك نأ دعب ( ريدقلا حتف ) هتيّئس يذلا يزيسفت

 هفرعأ مل ينأ هلامتحاو هقالخأ نسُح نمو . اهنم راثكتسالل ٌةبحمو ةدابعلاب ٌلاغتشا

 نم ةبلطلا نيب رودي ام ةرثك عم ٌةدحاو ٌةرم َبِضغ دق هنأ يل هتمزالم لوط عم

 روهظو قالخألا رٌّدكت ىلإ [ 77 ] تالاحلا ضغب يف ٍةيضُفملا ةرظانملاو ةركاذملا

 ءاملع نم ًادودعم هللا همحر ٌهدلاو ناكو . ٍدوجولا ٌةزيزع ٌةبقنم هذهو . ِقّلَقلا ضعب

 بحاصلو . هللا ءاش نإ ٌةلِقَتُم ٌةمجرت هل يتأتس ُملعلا ةمالعلا هوخأو . هقفلا

 : ٍروثنم ٍرهز ةقاط يل يدهأ دقو ّيلإ بتك ام هنمف ٌيسح ُهظن ٍةمجرتلا

 ىتأ ٍروشنم ماظن  ىدُهلا ّرعاي كيلإ
 اتشلا لضف يف ٌميب رلا اهّرربأ ٌةيده

 اتبنمو اذش تبلط اهنكل ٌةاريقح

 ىتف ٌريخ انل ىدبأ يذلا يكازلا كلصأك

 اتعت اميف رّصق ًامظان خماسو ُلّبقاف

 ىتأ ُحدملا ىتأ "لهب مهنأش يف ىلألا َنباي
 اتع وأ ٌبتطخ لّضعأ ْنِإٌةداقلا مٌّم نمو

 انثدق ٍجّروريف يف ٌتاماجلا هنأك

 اَتينام نإٌردلاد وقعوأايرشلا وأ

 (©”ىتم ٌلصولا ىتم يناف ١2و ٌروشملاو كمظن

 )١( يناكوشلا ناويد : رظنا . ىتأ ( له) ب لصألا ص١١٠١ .
 ةنس مرحملا يف ميهاربإ نب ليعامسإ ديسلا ةافو قفز ١١07 همحر فلأو نيتثمو نيثالثو عبس

 نيمآ نينمؤملاو انايإو هللا .

 ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .
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 نيتنثا 75١ ةنس دلو . ٌيعفاشلا ٌيديِبَّرلا مث ُيتْرّبَجلا ٌيليقُعلا ٌيمشاهلا
 ناكو ةيبك ٌداقتعا هيف ديبّر لهألو ٌتاماقمو لاوحأ هل ناكو « ةئمعْبسو نيرشعو
 ٌُلوأ ناكو ٍةجاح ّلك ءاضقل اهّتءارق نأ ٌمعزيو اهب ٌرمأيو ستي ةروس ةةءارق مزالي
 . كلذك دمألا ناكو هودّصق دنج مازهناب فرشألا َناطلسلا رشب هنأ هرمأ روهظ
 لهألو ةدابعلا لهأل ًاجلم هّلزنم ناكو درُت ال ٌةملكو ٌةلزنم هدنع كلذب هل تراصو
 ٍةلاطبلا ٌلهأو « ٍةالصلاو ركذلل نورّضحي ةدابعلا ٌلهأف . تاجاحلا لهأو ٍةلاطبلا
 ٌدمحمو ِداّدرلا نب ٌدمحأ هل ذّملتت هنإف هتهاجول تاجاحلا ٌلهأو « وْهللاو عامّتسملل
 يِبَرَع نبا ةلخن ىلإ ًايعاد صقرلاو عامسلاب ىَرغُم ناكو ٌناطلسلا اسلاجف ٌعيجاجزملا
 البلا دتشاو « هدنع هّيلزنم صّقنت صوصفلا نم ًةخسُن لّضحي ال نم راص ىتح
 هنع ًافرحتم ناكو ءابدألا ٌضعب لوقي هيفو . هببسب قحلاب نيعداصلا ءاملعلا ىلع
 : ٌيرصملا حلاص حالصل ًادقتعمو

 ْبتََمُْمْلَل هنإيرْمَعَلو ٌحلاص اولاق ٌيرملا ٌحلاص
 بّلتخُت مهنحتمت مت نإ مهلك  ةيتف نم هنأ ينظ ناك
 ْبَيولا ُبابرأو هللا ىلإ ت بيرطلا ٌعاَطُق َليعامسإ ٌطهر
 ْثَلَت ايندلا ىلع مهيف ٌبْلكأ ٌةَعاغ ٌعاعِر ئقمَح ُلُمُس

 هوفن ىتح هل اوبّصعتف ةمجرتلا بحاص ىلع اذه ٌيرضملا ٌحلاص ماق ناك دقو

 هباحصأ ىلعو هيلع موقي ديبز ٌملاع ٌيرشانلا ٌدمحأ ةيقفلا ناك مث دنهلا ىلإ
 هميظعت يف غلابو ٠ . هيلإ ناطلسلا ليمل هيف مه امع مهرّيخُي نأ عيطتسي الو
 كسّشلاب لغتشا مث : دالوأ مّلعم هرمأ لوأ يف ناك لاقو ء هخيرات يف ( ٌيجرزخلا )

 ُهتيِص َدعبو ريفغلا ٌدجلا هيدي ىلع كّلستو هيلع حتمف ٌحويشلا ٌبحصو ةدابعلاو
 رب ٌليعامسإ ٌفرشألا غلابو ٌماعلاو يصاخلا دنع هتناكم تعفتراو هّئامارك ترشتناو

 )١( 447ص ) ةينمي بكاوك .(114 - 157/0 ) رجح نبال رمُعلا ءانبأب رمّقلا ءابنإ -
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 تس 40 ةنس بجر [ 74 ] رهش فصن يف تام . هرماوأ لاثتما يف سابعلا

 . ةئمئامثو
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 ءاعنص ءاملع ٌدحأ وهو ء فلأو ٍةئمو نيسمخ ١١6١ ٍةنس دعب ًابيرقت دلو

 لوصألب امل وقفلاو نايا يناعملاو مفزصلاو وحتلاب فر هل « نيرياعملا

 ايندلا ينب نع عامجنالاو فعل ٍةفعلاو دهُزلا نم ناكمي وهو . نيدلا لوضأ اميسال

 لهأل ٍةحصانملاو ٌّنحلا لوقب ٌةيانع هلو . ًاريسي ناك ْنِإو هيلإ لصي امب عونُقلاو

 نمف ٌديج ٌدعش هلو . ةلوبقملا هتاملك نم كلذ يف َيلإ بّتكي ام ًاريثكو . تايالولا

 ةرجألا نودُحأي نيذلا ءاضقلا نم ةعامج ىلع ُتْددش امل ينبتاعي ّيلإ هبتك ام هرعش

مج نمو . ةيسابكلا نم ماكح ُةثالث مهيف ناكو سانلا نم
 : هلوق هِتايبأ ةل

 لْيس نم ٌمركأو هًرصانع تباط .يذلاوْهف دمحم مانألاٌرع

 لجو نم أجلمو انئلاع مالسإ لا ٌمكاحو ٌمضخلا ٌدحبلاو ُدِبِحلا

 [ 15١ ]لهج لهف َلابولا لآلا ىلع ئسرأ انتامز نإ ٌَناويك:الع نّماي

 ًانكاس ناكو ٌثالاؤس ّيلإ هلو عضوملا اذه ريغ يف ٌةروكذم ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 هللا همحر ٌيبرغملا ليعامسإ نب نسحلا ةمالعلا انخيش عم ىلإ اهلسرأف ةضورلا ىف

 أرقي نآلا وهو روكذملا انخيش عما هيلإ اهُتلسرأو ليرط باوجب اهيلع ٌتبجأت

 "”هعّرّوو هدْهُزل ٌةبْغَر هيلإ سانللو ٍةددعتم نونف يف ©"”[ هيلع ]

 ةينميلا ةعوسوملاو (177 مقر 757 75١/١ ) رطولا ليثو .(9309/1) مالعألا )١(

 1١9(. مقر 1٠١7/١١ نغألا ضورلاو )1١5/1(.

 . [1] نم ةدايز (؟)

مجرت دقو فلأو نيتئمو نيئالثو ثالث 1787 ةنس رفص يف هريغو زيجولا يف امك هتافو فقل
 ه

 . (175؟ مقر 115-5701 ١/ ) رطولا لين يفو تاحفنلا يف

 . ةرايز ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
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 ©0سْلَغُم ٌبقلملا ٌيسبكلا دمحأ نب ليعامسإ ديسلا

 هلا دبع نب يلع ةمالعلا ديسلاك ملعلا لهأ نم ةعامج ىلع أرقو "نس دلو
 خباشم نم ”!امهريغو ٌيزارحلا ٍدمحم نب ّدمحأ ةمالعلا انخيشو « لالجلا
 ةفرعم هلو . ٍتالآلاو هقفلا يف ء ءاعنص عماج يف نيسّردملا نم نآلا وهو « ًءاعنص
 حرش يف ٍةبلطلا ةلمج نم ّيلع أرقي نآلا وهو . ٌةيوق ٌةمهافو ٌدميلس ٌةرطفو ٌةمات

 دينك لوضفلا ٌليلق ٍةعاطلا ٌريثك وهو ٠ هيشاوحو ىهتنملا رصتخم ىلع دّضعلا
 نم ًائيش دهاش اذإ اميسال ٌةَدِح هيرتعت ٍةنايّدلا ُبيلَص « هنأش ىلع لابقإلا
 ىلإ ( 1791) ةنس رخاوأ يف ًءاعنص نم َجّرخ دقو . هلاثمأ هللا رثك تاركدملا
 ٌرومأ ترجو راطقألا ىلإ هّتوعد ثبو هسفن ىلإ اعدو ٌةعامجو وه ريفظلا نصح
 . ؟؟9كلانه دقتساو ةوعدلا كرت كلذ دعبو « ٌةليوط
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 ٌفورعملا ٌيعفاشلا ٌئيناميلا ٌيجرشلا ٌفّرشلا ٌيلع 34 ةيطع نب ّيلع نبا
 لامجلاب هقفتو « ةئمعبسو نيسمخو عبرأ ؛؟* ةنس دلو يديبّزلا ءىرفُملاب

 امهريغو ّيجرشلا بفيطللا ٍدبعو ٠ ايركز نب دمحم ىلع َةيبرعلا أرقو '"'[ يعارلا ]

 . (151 مقر )5099/1١0-581 رطولا لين قفز
 . [ ١١8٠ ةنس دعب ] رطولا لين يفو . لصألا يف ضايب (5)
 . يسبكلا ىبحي نب نسح مامإلا ديسلاو : هصن ام [ ب ] شماه يف قرف
 رشنل ةدعص ةنيدم يف رقتساو كلذ نع برضأف . ( 734 - 77ص ) « راصقتلا يفر 20

 نالوخب ةيسابكلا ةرجته ىلإ داع مث هنم اودافتساف ةيلطلا هيلع عمتجاو اهب ملعلا
 بلق اهل كردي ظعولا يف ةقداص ةين هلو ٠ ظعولاو ملعلا ةبلطل اهب غرفتو « اهنطوتساف
 . فلأو ةئمثالثو نيعبرأو نامث ١744 ةنس رامذي هتافوو : تلق . خلإ ًاعقوم هعمتسم
 . ( ةرايز ) ةقبالا ةعبطلا ةيشاح

 مالعألا . (514 مقر 7558 595/5 ) عماللا ءوضلا . )1١1١5/١( ةينميلا ةعوسوملا (5)
 7 ل ل

 )١( : يميرلا [ ب ] يف .



 ا ميهاربإ نب هللا دبع نب ركب يبأ نب ليعامسإ

 هُرُكَذ رهتشاو هتيِص لاطو هرصع ّلهأ قافو اهعيمج يف زربو ٍنونف ةدع يف.أرقو

 ٍنميلا ُكولم هيلع لبقأو « ءُريغ هيلع رقي ال امب ءاجف رئنلاو مظنلا ةعانص يف رم

 ٌسيردت ٌفّرشألا ُكلملا هالوو . . ٌماعلاو ٌصاخلا دنع ٌميظع ظح هل راصو

 ةيرضملا رايدلا ىلإ ةرافسلل نّيَعو ةبلطلا دافأف ؛ ديبّرب ةّيماظنلاو « ّرِعَتِب ةيدهاجملا

 بحاص ٌيزاريشلا دجملا دعب ةيضقألا ءاضق يف رارقتسالا يف هعمطل كلذ رخأت مث :

 ةايح يف هوجري ناك لب هانُم هل متي ب ملف « ىلاعت هللا ءاش نإ هُركذ يتنآلا سوماقلا

 لك لوأ [ 50 ] لعجو ًباتك ناطلسلل لع دجملا نإ ثيحب هبلع ٌلماحتيب ريملا

 مل يذلا هتاتك ةمجرتلا ُبحاص هل لمعف ٌناطلسلا همظعتساف . ٌفلألا هنم رطس

 ًامولع هطسوو هرخاوأ نم َجِرْخُي نأ مزتلاو ( فرشلا ناونعب ) ٌفورعملا هيلإ ْنّبسُي

 دول ماقف رشلا يح يف نب ماو لا هو هعبج نم جوخ يذلا علا

 . ًاميظع ًاعقوم اهريغو هدلبب ه هرصع ءاملع رئاس دنعو لب هدنع عقوو رصانلا

 .ذجو اعيمج ةىرال ارق إف ةيرشبا عطل باه يامي أ هلّمأت

 نم جرختسا طقف اهّرخاوأو طقف اهطاسوأو طقف ةف روطسلا ٌلئاوأ أرق اذإو « ًاهّقف

 ٌرصتخم ( ٌضورلا ) هتافنصم نمو . يفاوقلاو ضورلاو خيراتلاو وحنلا ملع كلذ

 يف ٌسيفن ٌباتك وهو ( ُداشرإلا ) و « لصألا مسا نم ًارصتخم مسالا ناكف ةضورلا

 . يناعملا ةرثك عم زاجيإلا ةياغ يف مالكلا ٌولخح ةرابعلا ٌقيشر ةيعفاشلا عورف

 راطقألا يف ةيعفاشلا ًءاملع هب لغتشاو قافآلا يف راط دقو نيدلجم يف هحّرشو

 يف ىقتراو . هذه ُريغ ٌفيناصت هلو « ٌةعيدب ٌةّيعيدب هلو  مهنم ٌةعامج هحرشو

 مل ّنميلا نإ ليق لب ٠ هزيغ اهعومجم ىلع لمتشي مل ةبتر ىلإ يفراعملا عيمج

 نم ٌرعشأ هنأ هيرصاعُم ٌضعب لاق ىتح ةيلاعلا ةورذلا يف هرعشو . هلثم بِحَنُي

 بيلاسألاو ةيبرغلا عاونألا نم هرعش يف هب ينأي ام ىلإ ةبسنلاب هلعلو « يبنتملا

 هرعش نمو . ٌرجلاو بصنلاو مضلاب اهّيوَر ٌفورح أرقُت يتلا ةديصقلاك ٍةبيجعلا

 هركَي رعشلا يف هتداجإ عم ناكو فلألا ىلع ديزت هوجو ٍدحاولا تيبلا نم جرخي ام

 : لاق ىتج هيلإ 0[ بستني ] نأ
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 ُهَنْيَغ تجرأ ينءاس املف ٌنانأ ينّرَصبأ ٍرعشلا نيعب

 هيع ''”عرشلا ينم ُرعشلا راصق ييأر ناك ِءار دعب ًاجورخ

 كت .01) ةنس يف مث ( 8٠١ ) ةنس يف هب عمتجا هنإ '''هئابنأ يف رجح نبا لاق
 َيلوو ٌلاوحألا هب ثلقنتو . لابقإلاو ُدئازلا دولا هنم يل لّصحي ةرم لك يفو لاق
 ناكو « ىرخأ لابقإو ٌةرات ةحئاج 01 نم هلانو بفرشألا ةلود يف دالبلا ضعب

 قفتي ملف دالبلا كلتب ٍءاضقلا ةيالول قّوشتي

 عونلا مساب ةيروتلا عم ةيروت اهنم سيب لك يف مزتلا ةيعيدب همظن نمو : لاق
 ِءاملا ةلأسم يف فالخلا نم عّرفتي ام ةرم لمعو . ٌلئاضفو ٌلئاسم هلو ّيعيدبلا
 نود ٍتايالو ةدع يلوو . ناطلسلاب ٌةيصوصخ هلو لاق . افالآ ثغلبف ستشُعلا
 . ىهتنا . هنم ىكذأ نميلاب ٌثيأر ام ٌحيلم ٌرظنو مات قذحو ُفيناصت هلو . ةردق
 بدألا يف ىلوط دي وذو لوصألاو قطنملاو ةيبرعلاو هقفلا يف ٌمامإ هنأ ٌلصاحلاو
 ٌبئاجع نأشلا اذه يف هلو ٍرْكْفلا ةدوّجو ٍوهفلا ةوقو ءاكذلاب ٌدوفتمو « ًارثنو ًامظن
 نم دحأ ق قئاقدلا جارختساو ءاكذلا يف تبتر ْعَلبي ملو ٠ هديغ اهيلع ٌردقي ال ٌبئارغو
 يتيب ركذي ٍسانْلا ضعب عمس . مهريغ نم الو لب ء[ ب"4] هرصع ءانبأ
 : امهو ثلاثب اَزّرعُي نأ ّنمأ دق هنإ لاق نْيذللا تاماقملا يف ٌيريرَحلا

 ةمدككَملاو َدُدؤسلا يشتقتل هتأتال تْئطسا امهم رُكملاو

 ٌعازْيلا امهنيب لاطو ٌضعبلا كلذ دحجف عنتمم ٌُريغ ثلاثب امّهزيزعت نإ لاقف

 هلداج نم ىلإ اهب لسرأو ًآتيب نيسممخ ةيفوت ٍِطمنلا اذه ىلع لمعو هتيب ىلإ عّجرف
 : هتايبأ [ 511 لوأو ٠ نيسمخ اراص دق : لاقو

 .(914 مقر 591-740 /76) عماللا ءوضلا رظنا قف
 ,(هكار#) (0



 ١/1 نسحلا نب دمحأ نب نسحلا نب ليعامسإ ديسلا

 هملَك نِمّدعسأام بيجأ ًادمحأ اعد 2[ ٌيِدْهَم ] لك نم

 زرع دق ٍةمجرتلا بحاص رصع لبق هرصاع نمم نيرخأتملا ٌضعب ناك دقو

 : وهو ثلاثب ّيريرحلا يتيب

 ةَمِلَسٌملاو مِلسملاملسو 2 ىرقلا َريخ بفيضلا ىَوِهَمِل سِملاو

 ركذي ال هنإ ليق ىتح نايسنلا يف ةياغ ناك ءاكذلا نم ٍةلزنملا هذهب هنوك عمو

 مث ٍرانيد َفلأ ًةرم يسن هنأ هنايسن يف ىكحُي ام بجعأ نمو . هموي لوأ يف ناك ام

 ديزم عم لب « ايندلا يف هيّسوت مدع عم كلذ ركذتف ًاقافتا دم دعب اهيلع عّقو

 نيبو هئيبو هعابتأو َيِبَرَع نبا ةّلْحِن ركنُي ناكو . كلذ نم ّلقأ وه ام ىلإ هتجاح
 . ةريثك دئاصقو ناتلاسر كلذ ىف هلو . ُكراعم هيعبّتُم

 . ّسيرارك لمتحت هّتمجرتو . ةئمزامثو نيثالثو عبس 417 ةنس يف تام

 2”نيبحلا نب دمحأ نب نسحلا نب ليعامسإ ديسلا

 ٍةنس دعب ًابيرقت دلو . سّردملا ٍةمالعلا انخيش ٍدمحم نب مساقلا مامإلا نبا

 هب عفتنا مث اهثاملع رباكأ نع ذخأو ًءاعنصب أشنو . بفلأو ٍةئمو نيرشع

 ملع يف هيلع هّبلط حتتفا نم "”[ هنأ ] نُسلألا ىلع رهتشاو ةيبرعلا يف ٌةبلطلا

 ةحْلُم هيلع ُثأرقف ةيبرعلا يف هيلع حتتفا نم ةلمج نم ٌتنكو . دافتسا ةيبرعلا

 ةلماك ٌةيانع يب هل ناكو ٠ قرخُب حرشب فورعملا اهَحْرشو « يريرحلل بارعإلا

 ةبّرجملا هتكرب نمو « لوصألاو ِنايبلاو يناعملاو يفّرصلا ملع يف ٌةيوق ٌةكراشم هلو
 . هيلع اهتءارق نم غارفلا لبق اهحرشو ةحْلُملا يف سيردتلل ُثرّدصت ينأ

 يتأي هارأ ٌتنكو « ِهّنِس ٌولعو هفعض عم سيردتلا ىلع بظاوي هللا همحر ناكو

 عم ٌدربلا هيف رّثأ دقو سيردتلل ُدُعَقيِف ٍدربلا ةدشو .ءاتشلا مايأ يف سّدقملا عماجلا

 )١( يدهم[ ب ] يف .

 )0( فرعلا رشن )١/ 7575 -108رطولا لين . ( 187 مقر )  551755571١مقر 157( .

  )0نأ [ب] يف .



 يماشلا نسحلا نب ليعامسإ ديسلا ١1

 موي يف ىلاعت هللا ( ءافوت ) ىتح كلذ ىلع هللا همحر رمتساو . ًايوق ًاريثأت ةكرحلا

 فلأو نيتئمو بس ١١١5 ةنس َرَفَص رهش نم ُتلخ هليل ةرشع ّتسل ةعمُجلا
 . 20[ انايإو هللا همحر ]

 ©)ئئماشلا نسحلا ْنب ليعامسإ ٌديسلا -1

 عرولاو دهزلاب ٌةلْغِش هلو . فلأو ٍقئمو نيسمخخو عبرأ ١١94 ةئس هٌدلوم

 هيلوت ّمايأ ٍرماع نب ٍدمحم نب ٌيلع ديسلاب لصتاو . هيفن .ةصاخب لاغتشالاو
 ةنيدم فقو يف ٍةدم دعب رقتسا مث « لامعألا نم ريثك يف هنع بوني ناكف فاقوألل

 ينيب و ٠ كلذ ىلع ٌيمتسم نآلا وهو ءاعنص فو ةيالو يف كلذ دعب رقتسا مث الذ
 رح عاوتلا ديثك وهو ةسيفن ٌتاعامتجا انلو ؛ ةصلاخ ةبحمو ٌةقداص ةدوم هنيبو

 ةيامج يف عربال ناسحإلاو ٌدبلا ٌريثك ةءورملا 0[ ُريثك ] ةّمهلا يلاع قالخألا
 يف ٌفاصنإو ليلدلا هيضتقي امب ٌلمعو ةيملعلا فراعملا يف دي هلو . ناّيدلا ِكِلملا

 نيثالثو عبرأ ١١74 ةنس َنابعش رهش يف هللا همحر يفوتو . فالخلا لئاسم عيمج

 . فلأو نيتئمو

 «”دمحم نب مساقلا مامإلا ْنِب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا ٌمامإلا 4

 دلو هللا ءاش نإ ٍنَّسحلا هيخأ ةمجرت يف هيسن ٌمامت يتأيسو . امهنع هللا يضر

 ٌلماك ناكو « اهب أشنو ©””ةراهش يف بفلأو ٌةرشع مست ٠ 1 ةنس ٌنابعش فصن يف

 . [ ب ] نم ةدايز )0(

 .(1156 مقر 570 159/1١- ) رطولا لين (0)

 . ريبك [ب ] يف ()
 ةصالخ . 77ص مارملا غولب . ( 1١/١ ) ةينميلا ةعوسوملاو . )797/1١( مالعألا (:)

 .(41-١1/١115)رثألا

 ءاثالثلا هليل ةميلظ لامعأ نم روبح يف ٍمساقلا ِنب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا ٌةدالو (0)
 : هلوقب فاّحج ميهاربإ نب , ٌليعامسإ ُديسلا كلذ ىلإ راشأ دقو 1١14 ةئس َنابعش فصتنم

 - انازيم هللا دنع ٍةيربلا ىفوأ انالوم ٌليعامسإ هللا ٌةفيلخ



 3 دمحم نب مساقلا مامإلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ٌريثك ةكرخلا ّيوق ٍنيعارّذلا ّرغشأ ةيحللا َميظع ٍنوللا ٌرمسأ ةماقلا َلدتعُم قّلَخلا

 رئاسو هقفلا .يف هرصع ءاملع نايعأ نم ةعامج ىلع أرق . قّلُخلا ّنسح متبل

 ٌريبكلا 2[ مهنم ] هل ٌرقأو ١ كلذ يف هرصع ءاملع ىلع قافو هقفلا يف عّربف نونفلا

 اكو . ةيوق ةكراشم ٍنونفلا ةيقب يف كراشو تالضعُملا يف هيلإ اوعّجرو ٌريغصلاو

 ( ةحيحصلا ٌةديقعلا ) اهنم تافنصم فئصو . هرصع ءاملع َنايعأ اهيف ءىرقُي

 ىلع ٌةيشاحو ( [ 77 ] ةاضقلا عيمج ىلإ ٌةاضترملا ٌلئاسملا [و]) اهُحرشو
 قالطلا يف ٌةلاسرو . هضعب ىلإ اهيف غلب لوصألا يف يدُْهَملا مامإلا جاهنم

 اميفو ] « عْلُخلا يفو « رْوَّدلا لاطبإ يف 226 و ] "[ ةرّياحملا ] يفو . ثالثلا
 « مّلحلا ٌعساو ناكو 0*2[ تايابجلا نم ذخؤُيي اميفو « ةاغّبلا مايأ يف هٌرادهإ عقو

 هسفن ىلإ اعد هيقانم ت تمتو هلئاضشف ت رهتشا املو . ءاضغإلا ٌديدش « ٍرْبصلا ّيوق

 ةنلس يجر لس لحألا موي يف مساقلا نب دمحم هللاب ديؤملا مامإلا هيأ تدوم دعب

 ىلإ اعدو مساقلا نب دمحأ هُوْنِص همّدقت ناك دقو . فلأو نيسمخو عبرأ 0١

 [ انابعش رهش يف ] هخيرات ناكف هّدلوم َنابعش نم بفصنلا ةليل يف
 1١18 ةنس

 : هلوق اهنم ٠ ةديصق يف يماهتلا هبْخُن ّنامثع نب ٌدمحأ ةيققلا هتافو جرخأو

 ٌمالظلا الإايّقلا دعب امف 2 ٌماللااهنكاس ايندلا ىلع

 ٌمامزلا هدي ينو ىلو دقو ًاوفص ليعامسإ دعب وجرتأ

 مامُم ظقي ٌمزاح ٌعِجُش ٌداوج غرو ٌلداعٌممسإ

 ماسقنا ِدْرَقلا رهوجلا يف لهو ٌديرف هنساحم يفٌديحو
 (ماتخلا يه) تلق ُتْحَرَأ ْنإو دع رضحلا قوفت هٌئِراكم

 ١1مل ةنس

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . [ ب ] نم ةدايز )١(

 . [ ب ] نم ةدايز (؟0)

 . ةرباحملا [ ب ] يف (6)

 . [ ب ]1 نم ةدايز (8©)

 . ةاغبلا مايأ يف هرادهإ عقو اميفو تايابجلا نم ذخؤي اميفر : [ ب ] يف (5)



 دمحم نب مساقلا مامإلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا 1

 يضاقلا ةوعدلا ىلع هّمزع ىّوقف . َةراهّش يف هللاب ٍديؤملا دنع ناك هنأل هسفن
 دنع ناك هنأل لكوتملا ٌةوعد ثرخأتو . اعدف هُركذ ٌمّدقتملا نيدلا ٍدعس نب دمحأ

 نم ًةعنام ٌدمحأ هيخأ ةوعد دعي ملو « ٌةفاسم نيّلحملا نيبو َناروُض يف هيخأ توم

 هتوعد نم ٌةعنام ّدمحأ هيخأ ًةوعد دعي ملو « ٌةفاسم نيّلحملا نيبو َناروُض هتوعد

 اهنم يتلا "7 امهبهذم ] يف ةربثعملا ةمامإلا طورشل ًاعماج نكي مل هنوكل
 لكوتملا ٌةوعد ترهظ املو . ملعلا يف ٍةلزنملا هذهب ٌدمحأ نكي ملو « ٌداهتجالا

 هيخأ َنبا اعد ًاضيأ ناك دقو . هتعاط تحت اولخدو لوبَقلاب ٌئمانلا اهاقلت هللا ىلع

 ليعامسإ هّمع ٌةوعد هّنغلب امل هنكلو نميلا يف [أ71 ] مساقلا نب نسحلا ّنب دمحم

 رع ِنب ّدمحأ نب ٍدمحم نب ٌميهاربإ ديسلا ”'[ ةدعص دالب ] ماشلا يف اعدو . كرت

 ٍمساقلا نب ٌدمحأ رمتساو نسحلا نب نيدلا رع مامإلا نب نيسحلا نب ٌيلع نب نيدلا

 ٍناذيإ ريغ نم يفارطألا ظفحل ٍةقرفتملا تاهجلا ىلإ ٌركاسعلا ثعبو هتوعد ىلع

 نيمظعألا نيديسلا ٍةعيابُم دعب اميسالو صقانتي هُرمأ لازام هنكلو برحب
 فض هنإف هللا ىلع لكوتملل نسحلا نب دمحأ هيخأو مساقلا نب نسحلا نب ٍدمحم

 . شويجلا ٍزيهجتو ةوعدلاب مايقلا نع دعاقتي ملو ٍفْعَضلا ةياغ ّدمحأ ٌبناج
 الث ىلإ مث َنارمص ىلإ ٌدمحأ لحترا مث ٌليلق ٌةعامج اهيف لتُق ٌبورح تعقوو
 بلغ نمو « نيوَخألا نيب ٌعامتجالا ّمقي نأ ىلع ٌحلصلا ىرجف « اهيف هب طيحأو
 مث ٌدمحأ هوخأ هعيابف ةمجرتلا بحاص ٌلْضف رهظف ةمامإلاب ٌلقتسا ملعلا يف َّرخآلا

 برطضي هُرمأ لاز امف ميهاربإ ٌديسلا امأو . ٌرومألا تنكسو هعم نيذلا ٌسانلا هعياب

 هب لّوعُي ام هعم نكي ملو « كلذ هنم رركتو هتوعد ىلع هءاقب رهظُي ةراتو عيابي ةراتف
 امصو « ٍةمجرتلا بحاص ٍةعاط تحت اهعيمج ُنميلا تراصو « عابثأ الو دنجج نم

 هيخأ نبا هتلود ءاسؤر َربكأ ناكو . ٌفلاخم هل َّقبي ملو ٌدادضألا ٌَرهقو ُتقولا هل

 دعب مث . دالبلا نسحأ لصاوح ٌضبقي ناك هنإف ( مساقلا ٍنِب ِنسحلا نب دمحم

 . امهيهاذم [ٍب ] يف (1)
 .[11] نم ةدايز (؟



 0 دمحم نب مساقلا مامإلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ةيئانلا راطقألا ىلإ ٌمامإلا هب ثعبيو « ًادهاجم ناكو مساقلا ٍنب ٍنسحلا نب دمحأ

 هنإف عفاي ىلإ ٌلكوتملا هثعب امل لعف امك هيلإ هثعب ام خّود دقو دوعيو رّفظيف وزغلل
 كلذكو . هتعاط تحت اولخدو اهتوصح حتفو اهنيطالس ّرهقو ًاعيمج اهيلع ىلوتسا
 عفاي يف لعف امك اهيف لعفف َنيبأو ٠ جحّلو . نّدع ىلإ ههّجو مث ٍةرم دعب ٌةرم لعف
 هذه تنعذأو « عفاي حاتتفا نم هغارف دعب اهحتتفاف ٌتوَمرضح لإ هجوت كلذكو

 نمألا يف هتلود نم ّنسحأ ٌنمانلا ري ملو ٍةمجرتلا بحاصل ةعاطلاب اهّلك ٌُدالبلا
 اهُعيمج ٌدالبلاو ةمعن ىف هعم اياعرلا 20[ تلاز امو ] . ةكّربلاو بُصْخلاو ةَعّدلاو

 هدي يفام ىلع ٌنمآ ٍدحأ ُلكو اياعرلا ٌلاومأ تركو . تاريخلا ًةريثك ةروبجم

 ا

 . اهيابأ لوط ىلع مهنيبو مهتبي ةعئاولا ثرحلا مهثكه دق ارت هلا

 ةيغب ) يف ٌديهشلا رماع نبرهللا دبع نب [ 18] ٍدمحم نب ٌرماع ُديسلا لاق

 ةيقوأ بفلأ ٌةئم هُّيميق ام بيطلا عاونأ نم هعمو تام هل مّجرتملا ّمامإلا نأ ( ديرملا

 نم فّلخو « ُرصحلا هيلع يتأي ال ام ضورُعلاو دقنلا نم فّلخ هنأ ركذو « ٌةضف

 ىلإ ناكم نم لقنتي لاز ام ٌمامإلاو . هركذ ام ىنعم اذه . ٍحَدَق فلأ ٍةئمّالث ماعطلا

 هنع نوذخأي ملعلا ٌةبلطو ءاملعلا دباكأ هْنّيِحصو « دلب ىلإ دلب نمو ناكم

 هيلإ نوجاتحي ام لاومألا تويب نم مهيلع ضيفُيو كلذ مهل لذي وهو نوديري ام

 ٠ نسحلا شيعلاو ليمجلا يلاحلا اذه ىلع لاز امو َناروُض يف هؤاقب َبلاغلا ناكو

 هذه ريغو َنافظو ندعو ٌتومرضحو عفاي نم ٌنيطالسلا هتعاط تحت لخد دقو

 ٌشويجو ًاريسأ لصو نم مهنمو « ًابهار دفو نم مهنمو ًابغار دقو نم مهنمف ٍرايدلا
 ٌفيرشلا هعباتو ّمامإلا ىلاو نم ةلمج نمو « ًامئاد فارطألا يف لتاقت مامإلا

 َنسسماخ ٍةعمجلا ةليل يف يفوت ىتح ليمجلا هلاح ىلع رمتساو . ةكم ٌبحاص
 اهب هلأس لئاسم ٌتاباوج هلو «هفلأو نينامثو عبس ٠١417 ةنس ةرخآلا ىدامُج

 )١( لاز امو [ب 1 يف .



 دمحأ نب نسح نب يلع نب ليعامسإ ذيسلا ١م

 . ًادلجم تءاجل تعمج ول سائلا يديأب ٌةقرفتم ًادج ٌةريثك يهو هرصع ءاملع

 . ٌماكحلا اميسال [١0 و ] ٌريبك ٌدامتعا اهيلع سانللو

 دمحأ نب نسح نب ىلع ْنب ليعامسإ ُديسلا 7

 27نيدلا فرش مامإلا نب رهطم نب نيدلا ديمح نبا

 ىلع أرقف اهب أشنو ًءاعنصب فلأو ةئمو نيثالثو ثالث "١١77 ةنس يف دلو

 فشوي ٌُديسلاو ُريمألا ٌليعامسإ نب دمحم ٌةمالعلا ٌديسلا مهنم ٠ اهنايعأ نم ةعامج
 ةداسلا نم وهو دافأو سّردو « هريغو ةيبرعلا ملع يف نورخآ ٍةعامجو ٌيئمجعلا

 ٌةحالّمو قالخأ ٌنْسُحو ٌةّوتفو ٌةءورم هيفو « ءالقعلاو ِءالمُكلا ءابجنلا ةداقلا
 هيلإ لام دقو . ةقئارلا ٌراعشألاو ًةردانلا ٌرابخألا ظِفحو « ةرداب ٌةدوُجو ةرضاحم
 راصق هللا هظفح 0[ رصعلا ةفيلخ ] سابعلا نب ٌييلع هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا انالوم

 هنيبو ينيب ٌعامتجالا عقي ام ًاريثكو هئسلاجيو تاقوألا نم ريثك يف هماقم ىلإ هوعدي
 ىلعف ةوهقلاو ءاشّعلل هللا هظفح ةفيلخلا دنع روضحلل ٍةعمجلا موي يف امأ . كلانه

 ةيملعلاو ٍةيبدألا تاركاذملا نم كلانه اننيب يرجيو ٍرارمتسالا ليبس

 ثحبيو ٍلاحلا ىضتقم قفاويو ماقملا قباطي ام دروُي وهو عامسألا ؟©”[ فتشت ام ]

 نم هيفو . ةقيشرلا ٍرابخألاو ٍةقيقرلا قئارطلاو ٍةقيقدلا يناعملا نم ريثك يف يعم
 يتلا نطاوملا هذه لثم يف اميسال هٌريغ هيلع ٌردقي ال ام سفنلا ِةّرعو ٍةمهلا ٌومُس

 كلانه هب يعامتجا ةدم لوط ىلع هنم عمسأ مل ينإف ٍلاجرلا ٌرهاوج اهيف رهظي
 « ًاحيولت الو [ ب١7 ] ًاحيرصت ال ايندلا بلاطم نم بلطمل عوضخلاب َةَنْذْؤُم ٌةملك

 كلذب ًادصاق بولقلا يف ٌمقو اهل ٌظعاوم اهيف َعئاقوو ًاصصِق همالك يف درطتسي لب
 ةنس وهو بفرحألا هذه ريرحت لاح راص دقو « ٌيورخألا باوثلل َضّرعتلا

 )١( ب ] نم ةدايز 1.

 . (5986 594/1١ ) رطولا لين (5)
 . [ ب ] نم ةدايز (0
 . فنشي ام [ ب ] يف قه
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 باهي يتلا ليخلا بوكرو ةكرحلا ىلإ مات ًطاشن هلو . ةنس نينامث يف (1)

 اهيلع هبوكرل ٍةَدعُّملا هليخ ىلع هُبَكري هللا هظفح انالوم نإف . بابشلا ُدثكأ اهبوكر

 لقث ٍدرجم الإ ٍةنطابلاو ةرهاظلا هّساوح نم يش ْصُقني ملو تالاحلا نم ريثك يف
 هكلم نم هيلع رقي امب ًءافعضلا نيعُي تاعاطلا ىلع ٌبظاوم وهو « هعمس يف ريسي

 . ةعافشلاب وأ

 . يفلأو نيتئمو ةرشع نسمخ ١7١١5 ةنس لاوش رهش يف هللا همحر تام مث

 [ 1941 نايعأ ىلع تالآلا يف أرق « ّدمات ٌةيانعو ٌةريبك ملعلاب ٌةلْغَش هل ٌيلع هدلوو

 بتكلا هذه يشاوحو لّوطملاو دّضعلاو يفاشكلا ةءارق يف ينقفارو « رصعلا ءاملع

 بلطلا ىلع ٌبكُم نآلا وهو ٌيبرْغملا ٌليعامسإ نب نسحلا ٍةمالعلا انخيش ىلع
 نب ليعامسإ نب ٍنيدلا فرش ٍةمالعلا ٍديسلا ىلع ٌةءارق هلو . بّنْولا يلاعمل ٌمزالم

 نسُح نم هلو . تالآلا يف ٍةبلطلا ٌضعب هيلع أرق امبرو « قاحسإ نب ٍدمحم

 وهو . هُريغ هيلع ردقي ال ام ٌماعلاو صاخلل هولا ةشاشتو عبطلا ٍةفاطلو قالخألا

 نيتسو تس ١١7 ةئس يف هّدلوم نأ ينربخأو . نيسمخلل ٌرهانم اذه ريرحت لاح

 ٠ نيديفتسملا ةبلطلا نم راص دق ٌليعامسإ ِنب ٌىلع نب نسج هّدلوو . فلأو ةئمو

 قالخألا نسح يف هّدجو هيبأك وهو مولعلا ٍرئاسو ةيبرعلا ملعو هقفلاب ٌلاغتشا هل

 فلأو نيتئمو ةَرْشع ّسمخ ١518 ةنس يف هللا همحر تامو « ةفارظلاو ةفاطللاو

 . هبابش ناوُفنُ يف وهو رهشأب هّدج توم لبق

 دومحم نب يلع ْنب ليعامسإ -5

 '"”ٌبويأ نب هاشنهاش نب ّرمع نب دمحم نبا

 هرمأو ةئمتسو نيعبسو نيتنثا ( "09/7 ) ةنس ةامح ٌبحاص ٌديؤملا ُكلملا

 ع رص 7 0 رص ةنطلسب هذعو ةنطلسلا إ ةصانلا داع املف . ملاف كَ لاب ناك امل همّدخف * انلا

 ةرهازلا موجنلا . ( 41 مقر الا“ 1/1/١ ) ةنماكلا رردلا . ("14/1) مالعألا (1)

 .(98/50) بهذلا تارذش . (791-5947/8)



 دمحم نب دومحم نب يلع نب ليعامسإ 184

 ُدمْؤُي الو كلذ ريغو عاطقإ نم ءاشيام اهيف لعفي ءاهب هتُطْلس مث « ًةامَح
 290[ سائلا ] نوشمو ةنطلسلا [2١7 ةهبأ ] و ةكلمملا ٌراعش ٌرصانلا هبكرأ . ئهْنُي الو
 ىلع ّرصم ىلإ مق مث . ةامحب رقتساو « مهّدعب نّمف رصانلا ءارمأ ُرباكأ هتمدخخ يف
 ىرخأ ٌةرم مق مث . هماركإ يف ٌناطلسلا غلابف )7١7( ةنس يف رصانلا ناطلسلا
 هبادآ نم هآر امل ؛ ناطلُتلا نيع يف مّظع داع املف ( ,719) ةنس ٍناطلسلا عم ٌجحف
 ٌرتاسو ٍرصانلا ٌصاوخ ٌعيمج هيدي نيبو ٍةنطلسلا ٌراعِش ٍدوعلا دعب هّسبلأو ٠ هلئاضفو
 بياصعلاو ةيشاغلاو ةاوّدلاب ريبكلا ٌرادي وّدلاو حالسلاب رادحلسلا ىشمو . سانلا

 يف هببسب ةلودلا لهأ ىلإ لصو ام ٌةلمج ناكو . هيدي نيب ٍناطلسلا ٍتْسد عيمجو
 . ّسلطأ َرشع ثالث اهنم ًافيرشت نيثالثو ٌةئم مويلا اذه

 ٌناطلسلا رمأو . ٌفحُتلاو ايادهلا هعمو ًابلاغ ةنس لك يف ّناطلسلا روزي ناكو
 « مظعألا ناطلسلاب نصتخي طفل اذهو ّضرألا ٌلّبقي هيلإ اوُبتكي نأ باوثلا ٌعيمج
 اميسال ٍةدع نونفب ًاملاع ًاعاجش ًاداوج ناكو كلذ هيلإ بّتكي هّسفن ٌدصانلا ناكو

 مظنو ٌروهشملا هّخيرات فئصو هقفلا يف يواحلا مظن « ىلْوُط ّدي هيف هلف بدألا
 . ةئيهلا ملعب ٌةفرعم هل ناكو تاحشوملاو ٌرعشلا

 نم كولملا نم دحأ يف ٌفرعأ الو » : ةنماكلا "”رردلا يف رجح ُنِبا لاق
 حدم دقو ( ةلودلا فيس ) الإ هيف امهريغو ٍدومحم باهشلاو ةتابُث نبال ام حئادملا
 مل ام لوحفلا نم ةداجإلاو ةرثكلا نم نيذهل عمتجا نكل كولملا نم امهريغ ُسانلا
 يف ٌبتار هيلع ةتابن نبال ناكو . مهُبّرقيو ملعلا لهأ بحُي ناكو . امهريغل قفتي
 هللا زعأ ) هيلإ ُبتكي ٌرصانلا ناكو هيلع مِدق اذإ هب هفحتُي ام ىوس هيلإ لصي ةنس لك

 نم ٌبئان وهو اذهو ( ّيديؤملا يكلّملا يناطلسلا يلاعلا ففيرشلا ماقملا ٌراصنأ

 ٍةمجرتلا بحاص ىلإ بتكي ٍباوُتلا دبكأ وهو ماشلا يف رصانلا ٌُبئان ناكو . هباَوُن

 . ةبيهب [أ] يف (1)

 .[ ب ] نم ةدايز (0

 ص.( بعمل 5
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 ىلع رمتساو . ىهنيو ّضرألا لّبقي هيلإ بتكيف ماشلا بئان ُريغ امأو ّضرألا ُلّيقي

 برهم وأ بلطم يف هّنْمُر نإ اضقلا هب ٌثوقأ ًافّرط هب ْنِسحأ
 ]7١[ برغملا ىف اهُراونأ ثدب الإ 2قرشم ىف ثدب ام '"ةلازغلا ّلثم

 ريثك نب ٌرمع ْنب ليعامسإ نيدلا ذامع 0

 ©"”ئعفاشلا ُيقشمدلا لصألا ُيورضصنبلا

 لقتنا مث ةئمعبسو ىدحإ 017011 ةئس ىرْضُب ٍةئيدم لامعأ نم ةيرقب دلو

 عمسو . هريغو ٌّيرازفلا ٍنيدلا ٍناهرُب خيشلاب هقفتو ةئمعبسو تس ةنس ّقشمد ىلإ

 نعمأو وحنلاو ريسفتلاو هقفلا يف عّربو « امهريغو ٌيزُملاو ٌركاسع نب مساقلا نم

 ةيميت نب نيدلا ٌيقت مالسإلا ٌحيش هخياشم ةلمج نمو « للعلاو لاجرلا يف ٌرظنلا
 ىتفأو . ؟؟رردلا يف رجح نبا اذه ىنعم ركذ امك ًاميظع ًابح هّبحأو همزالو

 هيف عمج دقو تادلجم يف وهو ٌروهشملا ٌريسفتلا اهنم ٌةديفم ٌففيناصت هلو . سّردو
 وهو « هيّشنأو مالك نسحأب مّلكتو . راثآلاو ٌرابخألاو َبهاذملا لّقنو ٠ ىعوأف
 ةفرعم يف ليمكتلا ) ُباتك هتافتصم نمو . اهتسحأ نكي مل نإ ريسافتلا نسحأ نم

 يف ( ةياهنلاو ةيادبلا ٌباتك ١) و تادّلجم ةسمخخ يف ( ليهاجملاو ءافعّضلاو ِتاقثلا

 ٍديناسملا ثيداحأ يف «٠ نتّسلاو ىدهلا ع7 ُباتكو ًاءْرُج نيسمخو ٍةعبرأ

 ىلإ ةبيش يبأ ٍنباو ىلْعَي يبأو راّربلاو دمحأ مامإلا ٍدنسم نيب هيف عمج ننّتسلاو
 ٍريسفتلا اميس الو هتافنصمب ٌسانلا عفتنا دقو . ٌروهشملا ٌخيراتلا هلو . ةتسلا بتكلا

 )١( سمشلا : ةلازغلا .

 بهذلا تارذشو . ( 454 مقر "15 - 77 )١/ ةنماكلا رردلاو . ( 750/١ ) مالعألا (؟)

 ةرهازلا موجنلاو . ( ؟الال8 مقر ”ال*“/١) نيفلؤملا مجعمو .(155--51/5)

 . ( 89لا1و 5589و ١9/١ ) نونظلا فشكو .( ١115-5010

 . 111 نم ةدايز 5

 .(7الل/ك) (0
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 ١1 تام ( 2١ةئمعبسو نيعبسو عبرأ ( 718 ) ًةنس [ نابعش يف .

 نب دمحأ ْيدهملا نب قاحسإ نب دمحم ْنِب ليعامسإ ٌديسلا 7

 (©”دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا

 « هدلاو ىلع أرقو ًءاعنص ةنيدمب أشنو . فلأو ٍةئمو ٍرشع ٠ ةنس دلو

 اميسال مولعلا يف عّربو « ريمألا .ليعامسإ نب ٍلمحم ٍةمالعلا ديسلا ىلعو

 ًاحرش ريمألا ٍدمحم ٍديسلا هخيشل لوصألا يف ( لفاكلا ةموظنم ) َحّرشو ء ٌلوصألا
 نّم ةلمج نم ناكو « دئاوفلا نم تالّوطملا يف امب هيف ءاج نيدلجم يف ًالفاح

 نب نيسحلا هللاب روصنملا مامإلا نيبو هنيب ةعزانملا .عوقو ّمايأ هدلاو عم جرحت
 نب ٌسابعلا ٌيدهملا مامإلا هنع جرفأ مث روصنملا هلقتعاو ّيدْهَملا مامإلا ٍنب مساقلا
 : هنمف « ٌقئاف مظن هلو . ٍنيسحلا

 ارهشف ًارهش ئئونلا لاط

 قِليَأ مل ًاليوط ًارجه
 يذلل يفر دن هاي

 : هنمو . ةليوط ٌتايبأ يهو

 تافشلا يف رمخوال

 روث نم إٍلآلو

 ٍدوُذَق نم ٍنوصغو
 ٍدودحخل يف ضايرو

 . نابعش رهش يف تامو [ ب ] يف 41

 ارصضحو ادع هئنامزل

 ارمج هاشح أ ىف ٍتئرضأ

 تافّشَكلاب ثّوَكْسُأ

 تارسمت ووِفُب
 «””تامعان تايهاز

 . 621157 مقر 1575/1١-5017 ) رطولا لينو . ( 118 مقر "44 )915/1١- فرعلا رشن (5)

 : اهئمو : هصن ام [ ب ] شماه يف 2 (*)

 ِِ يتافص هنع ترّصقت ٌيفسي ٌلامجو



 امال دمحأ يدهملا ني قاحسإ نب دمحم نب ليعامسإ ديسلا

 هباجأو ٌففسوي نب قاحسإ ةمالعلا ديسلا ىلإ اهب بنك ةديصق نم ٌتايبأ يهو
 : اهّلوأ تايبأب

 يتارفز نع اوعمسا (0) ب

 دنع اهضعب ىلع ؟[ انفو ] ةفيرش ٌثاحبأو ٌةسيفن ٌلئاسر ةمجرتلا بحاصلو
 ٌبحاص ناكو . هتمجرت يتأتسو « ليعامسإ نب نيدلا يفرش ةمالعلا ٍديسلا هيلو

 ©"”يتاوُر ّبحلا يف َيِهَف

 تالطاه آاِْحُس هللا ههقس ًاتنامزو -ٍ

 يتارّسح ثلاوت دق هيلع سنألاٌُممَز

 : مسقلا ٌباوج وهو : اهنمو

 . هتتيفس يف ٌفسوي نب قاحسإ ردنس هدروأ ام اذه

 . يتاربع [أ] يف

 : هصن ام [! ب ] ةيشاح يف

 فلز

02 

 فرض

 ولحي حدملا ٌتيأرام
 دلا ٍءاْيض نب ءايفلا

 ًاتيب دجملا يف ئقر نَم
 ًاقح ٍدوجلا ٌيمتاح
 لاّوحب ملجلا يفنخأ
 اهذخ نيدلاةايضاي
 ىتح حدملاب تّسح

 باوحب لقّقفتو

 ينغد لذا علا اهيأ

 نم ىوهلاو يحور نإ

 جرم بيكرت ابكر

 هتافصلا يكاز يف ٌريغ

 ٍيتامركملا ٌبر ني
 تارّيتلا ىلعأ قوف

 تاوطسلا ٌيوللع

 ٍيتابهلا ضايق ملِع

 تابيط تاملك

 يتاملك نسع يقتئار
 تامسابلا ٌروغفثلا يك

 تايقثلا طرش ىلع ل

 يتارمغلا يف ًاحباس

 يتايح لوط ىوهلاب
 يتاذ قلخت نأ لبق

 تاملكلا جرم لش

 تاوذلا تابإ .ةّخِص ىلع لودقل
 . هقسوي نب قاحسإ ردنتس ةنيفس نم ىهتنا

 . تفقو 1 ب ] يف
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 و . ماجسنالاو ِةَقَولا ةياغ يف ٌةريثك هراعشأو ًاريهش ًاملاعو ًاريبك ًاسيئر ةمجرتلا

 نيتسو عبرأ ١1١74 ةنس ةدعّقلا يذ رهش يف تامو «ُماقَملا اهل ٌمستي ال ٌتايرجام

 . بفلأو ٍةئمو

 دمحم ْنب ليعامسإ ٌديسلا

 (”دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نبا

 وهو ( لآلا ءارعش يف لآللا طْمِس ) ُفلْؤم ُبيدألا ّخِ خ ؤملا ٌروهشملا ٌسسيئرلا

 اضف مهريهاشمب 1913 طف ملو ""ةيوّلقلا نم رش ْنَع لكل هيف جرت بانك
 ٌمامإلا هيلع ركتأ هَّنِإ ليق . ٌديفم ٌباتك ةلمجلا يف هنكلو مهنم لومخلا لهأ نع

 نمو « هيلع درلاك هلعجو ٌباتكلا اذه ٌعّمجف رعشلا نم هّراثكإ لا ىلع لكرتملا

 : هرعش

 ْميامكلا يف رولا ةَّبْشأف ٌوُكب هذخ ىلع ىَّطغ

 ميامحلا ٌمجاس هنأك  يتوصب ًاقطان يل لاقو

 ميامَت يتينماي َكانيع الهم تلق نيعلا نم ىشخأ

 ١1١١1١ ةنس "7تامو ءارعشلا نم ديِثك هحّدمو « ةدوّجلا هّيلاغ ُديِثك هرعشو

 .(418- 1415/١ )رثألا ةصالخ . )7514/1١( مالعألا )غ0(

 ةيمامإلا ةقرف نع تقشنا ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف ترهظ يتلا قرفلا ىدحإ يه : ةيولعلا )١(

 . ةيرشع ينثالا

 يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات ( 80 04 ) نويولعلا : رظنا

6/4 )2 

 يديس هدلو وه فلأو ةئمو ةرشع ىدحإ ١١1١ ةنس يف ةيديزلا هيقفلا تيبب ىفوتملا :تلق ()

 اذه امأو تاحفنلاو زيجولا يف امك ٍمساقلا نب يسحلا نب ٍدمحم نب ليعامسإ نب يلع

 يف امك نْيَدُعلاب بفلأو نينامث ٠١8٠ ةنس هّتافوف نسحلا نب دمحم نب ٌليعامسإ ٌديسلا

 . هريغو ىولحلا قبط

 ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
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 . ؟9ةيديزلا هيقفلا تيبب بفلأو ٍةئمو ةرشع ىدحإ

 0 غيناعنصلا يتفُملا يداه نب ليعامسإ ٌديسلا 8
 ةمالعلا انخيشل ًاقفارُم لاجرلا يبأ نب حلاص نب ّدمحأ ةمالعلا نع ّملعلا ذخأ

 « هرصع نايعأ نم ةعامج نع ًاضيأ ّملعلا ذخأو .٠ يبرغملا َليعامسإ ِنب نسحلا

 ذخأو . ٍريسفتلاو ثيدحلاو لوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو فْرَّصلاو وُحنلا يف عّربو

 ٌيحْيَلْملا دجسمب ٍنونفلا عيمج يف سّردي ناكو « ٍرصعلا ءاملع نم ٌةعامج هنع
 ىتح كلذ ىلع لاز امو . سيردتلاو بلطلا يف ٌيبرغملا انخيش ُنيرق وهو ءاعنصب

 ديسلا هذيملت هاثرو . فلأو ةئمو نيعستو نامث ١144 ةنس بجر رهش يف يفوت

 لا ىلع لكوتملا نب يلع نب "76 ْنسحلا ] نب ةمحأ نب دمحم نب دمحم ةمالعلا

 : اهٌعلطم ٍةقئاف ةديصقب ٌليعامسإ

 ٌرومت لابجلا دش تداك هنم بطخو ملأ مواقف لاي

 ُيدغصلا قيَدَّصلا نسح نب ئيحي ْنب ليعامسإ 5

 47 ئناعنصل | مث يرامذلا مث

 أرقف « كلانه ملعلا بلطو ٍرامَذِب فلأو ةئمو نيث ؟( 1١١1١ ) ةنس دعب دلو

 يتنثا ةفاسم امهنيب ةديدحلا ةئيدم نم ًالامش ةيديزلا ةئيدم لاقي : ةيديزلا هيقفلا تيب )١(

 درس يداو ةيحان يف يهو « اهونكس كع لئابق نم ةليبق مسا ةيديزلاو ةعاس ةرشع
 . روهشملا
 . ”؟85ص نميلا ةمتأ : رظنا

 . 61١59 مقر )417/1١ - 4١8 فرعلا رشن (؟)

 . نيسُحلا [ ب ] يف فرفز

 مقر 707 )500/١ رطولا لين )71١8/١(. رشبلا ةيلح )559/١(. مالعألا (4)

 . (18014 مقر 584 1585/١ ) نيفلؤملا مجعم . ( 5



 يدعصلا قيّدَّصلا نسح نب ىيحي نب ليعامسإ 0

 هرَغِص مايأ يف ًءاضقلا اذه ىلوت مث شيبُح يف ًايضاق ءّدلاو ناكو « ٍرّفظُم نبا نايبلو

 لزُع مث هتايح يف هيلاو ّناكم شيبُح ًءاضق يلو مث « ليبسلا ماكح ةلمج نم ٍراَمذب

 20[ نب ] ميهاربإ ةمالعلا هيقفلاك ءاملعلا نم ةعامج ىلع آرقو ءاعنص ىلإ داعف

 ثيدحلا يف ريمألا ليعامسإ نب ٍدمحم ٍةمالعلا ديسلا ىلع ًاضيأ أرقو « دلاخ

 نم ٍنيسحلا نب ُسابعلا ٌيدهملا ٌمامإلا هلعج مث ةفيطل ةكراشم هقفلا ريغ يف كراشو

 هدلاو ُةَكرت اهنم « ةريثك رومأ يف هيلع نكرو هّلجأو همظعو ةاعنصب هياكح ةلمج

 *ٌعقت ٌرُعَقتو هقفلا يف ٌُرُخِبتو رودصلا يف ٌةلالَجو ٌةميظع ٌةهبَأ هل ناكو هرظنب اهلعج هنإف

 بجي امل ةزالمو ءاضقلا سومان ىلع ٍةظفاحمو راقَوو ٌةنيكَس عم تارابعلا يف
 يف ٍديزتلا مدعو ةرخافلا بايثلا سبل نم « ةماعلا رودص يف ةمظعلاو ًةبيهلا

 ٌنوكيف هروهظ دعب هنع رجعي نأ ةفاخم « رومألا نم هب ضهني ال ام كزتو « مالكلا

 نب ئيحي ٍةمالعلا ٍربكألا مكاحلا نيبو هنيب عقي ناك امك « ٌةمصو كلذ يف هيلع

 ىلع ٌميمصتلا ٍةمجرتلا ٌبحاص عديف رمأ يف ناضراعتي دق امهنإف يلوحّتلا حلاص

 هقفلا ملعب ٌةربخ هل نم هيلع دقو اذإ ناكو . همالك ُريغ متي ب نأ ةفاخم هل رهظي ام

 هيلع دفو اذإو « ثيدحلاو ريسفتلاو لوصألا ملع نم اهظفح دق لئاسم هيلع دروأ

 ُةيقفلا نظيف . هقفلا قئاقد نم لئاسم هيلع دروأ اهّضعب وأ ٍداهتجالا مولع ٌفرعي نم

 اذه نم هل دّلوتف كلذ نم ّنسكعلا هُريغ نظيو « هقفلا ريغ يف [ با ] ٌروبم هنأ

 نم ةعامجل ًةيمامإ ًةفيرش تايار جرختسي ام ًاريثك ناكو « ٌةريبك رودصلا يف ٌةمظع

 مهّترجأ مهنم نوضبقيو سانلا نيب ُنوضقي مهنأب هّنرضح نومزالي نيذلا ملعلا لهأ

 ٌمكاح هل لاقي يذلا وهف ةاضُقلا نم ةباثَملا هذهب ناك نمو ءاهنوّقحتسي [ 7" ] يتلا

 تابجوم نم ًاضيأ اذه ّلثم ناكف ٍلاملا تيب نم هل ٌريرقت ال يأ فرُعلا يف ليبسلا

 ء سْفنلا تفيرش « ِةّمهلا ّميظع رودصلا نم ًاردص ناك هنأ ٌلصاخلاو « هميظعت

 تالّضف نم اهّلصأ ٌةليلج ٌكالمأو ٌةعساو ايند ")[ هل ] ٍةملكلا دفان « ٍرْدقلا َريبك

 ٠١0( ب ] نم ةدايز [.

 ) )0ةرركم [ ب ] يف .
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 ترث * مث عرزلل ًاضرأ هل َلَّضف امب يرتشي ناك هنإف شيبُح ًءاضق هتيلؤت دنع هقزر

 راصو ٍةفعاضُملا ًةياغ ٌتفعاضت مث اهتالَغ نم ّلّضف امب بستكي ناكو ُضرألا كلت

 َنايعألا اهيف عمجيو ةميظع تافايض لعجي ناكو . ِكالمألا ةرثكب نيروهشملا نم
 ميظعتلا نم ٌرهظُيو يتارم هتيب ىلإ ملعلل يبلط مايأ يف يناعد دقو . َيباكألاو

 ينفاضأ هنإف . ٍقنس بفصن وحنب هتوم َليِبُق كلذ ُرِخآو ٠ فصوي ال ام ٍلالجإلاو
 يف يداهتجا هيضتقي امب ىلع طحلاب مايألا كلت يف ٌةعامج لغتشا ناك دقو ًادرفنم

 نم عم : نيرّصقملا عيمج ُبأد لب هلهأو ٍنميلا ٌبأد وه امك لئاسملا نم ريثك

 رّهظتلا يف نإ : ٌةنومضم ام هللا همحر يل لاقف « ءاملعلا نم. ليلدلا عم يشمي

 ٍريمألا ٌليعامسإ ِنب دمحم ٍةمالعلا ديسلا عم ترج اياضق يل ركذو ةنتف كلذب

 نم « نيتُم باطخو ٍنيِصَر مالكب لاثمألا يل برضي لاز امو اهفّرَعو اهدهاش
 لوقلاب ىذألا .نم سانلا نم هلان ام َتْفرع دق َريمألا ًادمحم ديسلا نأ هتلمج

 هرصنب نوموقي نالفو ٌنالفو « نالف ُديمألاو ُنالف ُديزولا هعمف كلذ عمو « لعفلاو

 ملعلا ىلع َتْفَّكَعو سانلا نع تضبقنا دق يدلو اي تنأو هركي ام هنع نوعفديو

 ّنس يف سانلل هتفلاخم دنع ناك دق ًادمحم َديسلا نإ مث « رباكألا نع َتْعَمِجناو

 كنم ُنمانلا لمتحت ال دقف بابشلا ناوفنع يف تنأو هِرمُع رخاوأ يف ٍةيلاع

 ىلع لاز امو هللا همحر ٍنأشلا اذه ىف ىعم لاطأو هنم نولمتحي 2')[ اوناك ]ام
 نيتثمو عست 1109 ةنس َرْفص ٍرهش ّعسات ءاعبرألا ةليل يف تام ىتح ليمجلا هلاح

 ( ةاضترملا لئاسملا ) حرش يف ٌعَرشو رّفظم نبا ٍنايب ةمدقم ىلع حرش هلو فلأو
 نب فسوي هدلوو .« ةلمسبلا يق ةلاسرو ٌلُمكُي ملو هللا ىلع لكوتملا مامإلل

 هيلإ هللا هظفح هللاب ٌروصنملا انالوم ٌةفيلخلا لعج .٠ هدعب هدالوأ ٌحلصأ ٌليعامسإ

 ةقيرط ىلع مايق ّمتأ كلذب مئاق نآلا وهو « هريغو ءاضقلا نم هدلاو ىلإ ناك ام

 . رفظم نبا ٍنايب لئاوأ يف يلع ٌةءارق هلو « ٍةهارّتو ٍةفع عم ٍةنسح

 . ناك [ب ] يف ()



 يفنحلا يناقتألا نب ديمعلا نب رمع ريمأ نب بتاك ريمأ 1

 ديمعلا نب مع[ ريمأ ] نب بتاك ٌريمأ ٠-
 "”يفدنحلا ىناقتألا "7[ نبا ]

 رّهمو هدالبب لغتشاو « ةئمتسو نيعستو سمخ 196 ةنس لاوش يف دلو
 لخدو « هلئاضف ثترهظو َرظانو سّردو ( ٠ ) ةنس يف ّقشمد مدقو « مدقتو

 (1/ 4171 ةنس يف ًابئان ّقشمد مدق مث اهءاضق ّيلوو ٌدادغب لخدف عجر مث ٌرصم

 ٍنيديلا عفر يف ملكتو . يبهذلا ٍةافو دعب ةيرهاظلا ثيدحلا راد سيردت اهب ّيلوو

 هيلع در ًافصم هيف فتصو كلذ لعف نم ةالص َنالْطُب ىعّداو ٠ عفرلاو عوكرلا دنع

 اهئارمأ ٌضعب هيلع لبقأف ( 75١ ) ةنس ًةيرضملا ٌرايدلا لخدو ّقشمد قرافو ٌئكيّيملا
 كلذ ناكو . اهب هّحدم ٌةديصق كلذ يف مظنو اهانب ةسردمل ًاخيش هلعجو همّظعو

3 0 8 

 مهئاملع ىلع طحلا ٌريثك ةيعفاشلل ايداعم ناكو ( 7/51/) ةنس ىلوألا ىدامج يف

 هتافنصم ضعب يف لاق . ًادج هسفنل ٌبّضعتو ٌجيظع وأبو ٌديدش ٌدِبكو ٌدئاز يت هيفو
 لاقلو « َتدهتجا : ةفينح وبأ لاقل ةايحلا ىف ٌفالسألا ناك ول : هظفل ام

 اذكه رمتساو ٌتنسحأ : دمحم لاقلو « تدقوأ [ 7 ] نايبلا ران : تفسوي وبأ

 نيبو هنيب نأ ىعّداو ًالفاح ًاحرش ةيادهلا ٌحّرشو ةيفنحلا ٍنايعأ بلاغ درس ىتح

 ةنس ٍلاوش ٌرشع يداح يف تامو . كلذ هيلع ركنأو « طقف نيلجر ٌيرشخمزلا

 . ةئمعبسو نيسمخو ٍنامث 8

 لشْهن نب هللا دبع ْنب نيدلا ٌريمأ ٌديسلا ٠١

85 - 5 3 
 مم امإلا نب ميهاربإ نب ٍدمحم نب نيدلا رع نبرهللا ٍدبع نب دمحأ نب رّهطملا نبا

 .يبأ[ب ] يف )١(

 .[11] نم ةدايز (0

 ةرهازلا موجنلاو . ( 1١74 مقر 414/1١ 4١5 ) ةنماكلا رردلاو . ( ١5/79 ) مالعألا (6)

 4909/1١ 17١ ) ةاعولا ةيغبو . ( 1428/5 ) بهذلا تارذشو )٠١/56”55-7”(.

 دمحم تانسحلا يبأ ةمالعلا : فيلأت . ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلاو . ( 944 مقر

 . 55 ٠5ص يدنهلا يونكللا يحلا دبع



 ١ دمحم نب دمحم نب نميأ

 نيدلا فرش مامإلا ىلع أرق ٍريهاشملا ةيديزلا ءاملع دحأ وه ىبحي نب رهطملا

 اهب تامو ثوُح ةرَّجَهب ًانكاس ناكو ٍدمحم نب ٌمساقلا ُمامإلا مهنم ٌةعامج هنع ذخأو

 نيرشعو عست 1١74 ةنس ةرخآلا ىدامُج نم نيرشعلاو ٌّمساتلا ِءائالّثلا موي يف

 ١ . فلأو

 (2”دمحم نب دمحم نب نميأ ٠

 نب ٍلمحم نب ٍلمحم نب ٍلمحم نب ٍلمحم نب ٍلمحم نب ٍلمحم نب ٍدمحم نبا

 لاق . ٍدحاو قسن يف بأ ٌرشع ةعبرأ ٍدمحم نب ٍلمحم نب ٍدمحم نب ٍدمحم نب دمحم

 مث نشوتب دلو . ًاعباث ناك نإ كلذ يف ريظن هل دّجوي مل : ©” رردلا يف رجح ربا

 باتو اهب رواجف ةيوبنلا ةنيدملا مق مث « ٍةعيقّولاو ءاجهلا ٌريثك ناكو ةرهاقلا مق
 نع ةلحرلا دارأو . كلذب ئنّوف تومي نأ ىلإ ةصاخ كلي ّيبنلا حّدمي نأ مزتلاو

 ؟انقارفب ئضرت فيك تاكربلا ابأ اي لاقف مونلا يف يي ّيبنلا ى أر هنأ ركذف ةنيدملا

 نأ ركذو . ٌّيبنلا قشاع هّسفن ىّمسو تام نأ ىلإ ةنيدملاب ماقأو ٌليحرلا كرتف

 ول ينأ باجأف هيف هبْغَرْيو هدلب ىلإ دوعلا هنم بلطي هيلإ ثعب سوت ٌبحاص

 ىأر هنأ ركذف هلي هللا لوسر راوج نع بٌَعغرأ مل قرشملاو برغملا َكلُم تيطعأ

 ريغ ٠ دحأل هلوقأ ال آمالك يل لاقو : لاق شامل ثالث [ 14 3 همعطأف يق يلا
 : اهنم ٌةديصق لمعف ضار كنع ينأ ملعاو هرخآ يف نأ

 هبيبحب ٍهئاع ٌتحُم ٌرارِف 2 ىمحلا نكاس ىلإ ايندلا نم ٌترَرف

 هبيحَر ٍدامعلا يماس ىلإ تأجل امنإو بانجلا اذه ىلإ ُتاجل

 اذه هيدي نيب دشنأف ِةلي َئبنلا ىأر هنأ تاكربلا وبأ ركذو : هللا لضف نبا لاق

 : ٌتيبلا

 مقر 88 78/1١ تايفولاب يفاولا . ( 1١74 مقر 47 41/1 ةنماكلا رردلا )١(

 .( ةءالك

 1١114(. مقر 4717/١ ) ةنماكلا رردلا (؟)



 ناخروأ نب دارم نب ناخخ ديزياب  ةدحوملا ءابلا فرح 104

 قيرطلا ٍرْدأ مل كالول ىوهلا ردأ مل كالول

 . ةئمعبسو نيثالثو عبرأ 784 ةنس يف ( تام )

 د اع

 ةدحوملا ٍءابلا فرح

 ٠7 نب دارم ] نب ناخ ديزياب [20
 «””اهيلإ امو مورلا ناطلس يزاغلا نامثع نب ناخروأ

 (ا/17) ةنس تّختلا ىلع سّلجو « ةئمعبسو نيعبرأو ٍنامث /44 ةنس دلُو

 كولم نم مورلاب ناك نم ىلع ىلوتساو مهعالقو ىراصنلا دالب نم ًاريثك حتفو
 مهيفو مورلا شيجب هّيَقل دق ناكو « هدالب ىلإ كثلروميت هيلع جرخو بفئاوطلا
 هيلإ اولامف راتتلا نم ٍةمجرتلا بحاص عّم ناك نَم ٌروميت عّدخف راتتلا نم ٌةفئاط

 داك ىتح هفيسب برضي لاز امف ًاعاجش ناكو . ًاديدش ًالاتق هعم نمو وه لتاقف
 ةنس رسألا يف ًادّمك تامف هوّسبحو هوكسمأو ًاطاسي هيلع اوًمرف روميت ىلإ لصي

 . ةئمئامثو سمخ 0

 ©”0ديزياب نب دمحم نب داره نب دمحم ْنب ناخ ديزياب - ٠

 سلجو ةئمنامثو نيسمخو سمخ [ /5 ] ( 468 ) ةنس دلو . هلبق روكذملا

 عالق نم عالق ةدع حعتفاو هعطلس ٌثمظعو ( 881) هنس هِدلاو دعب تختلا ىلع

 ٌفاصَملا عقو امل ٍةمجرتلا بحاص نم مزهناف ّمج هوخأ هيلع جرخو « ىراصنلل

 مج ىلإ برقتي لاز امف دس هعم [ ًاقالح هيلإ ؟*”لسرأف ] ىراصنلا دالب ىلإ رفو

 )١( ةمجرتلا رداصم ىفو . [أ11 نم ةدايز .

 . ( 88-51 /0 ) رمعلا ءابنأب رمغلا ءابنإ . ( 441 مقري ١18/11 ) عماللا ءوضلا قفز

 . (1486 مقر 4١1ا//11 ) عماللا ءوضلا (9

 . ًاقلاح [ ب ] يف (4)



 ١ فرشألا كلملا يقوقربلا يرهاظلا يقامقدلا يابسرب

 ناكو . تامو ملا ىّرسف برهو ٍةمومسم نيكسب هل قلحو هب لصتا ىتح
 . مهيلإ ًانيحم ملعلا لهأل ًابحم ًاطيارم ًارغاثم ًادهاجم ًاناطلس ُديزياب ٌناطلسلا
 هزكذ ىتآلا ٌليعامسإ هاش رهظ همايأ ىفو . ةثمعستو ًةرشع ينامث 414 ةنس تامو
 دعب هٌقيقحت يتأيس امك ةمجرتلا بحاص نبا ميلس ٍناطلسلا نيبو هنيب ُبرحلا ناكو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك هدلاو نم اهذخأو ةنطلسلا ىلع ٌميلس بلغ نأ

 2”ٌفرشألا كلملا يقوقربلا .يرهاظلا يقامقدلا يابسرب ٠6

 دعي ٍدّيؤملا عم راص مث رصانلا هنبا ةمدخ يف رمتساو هقتعأ مث قوقرب هارتشا

 . هلقتعاف هيلع بضغ مث َسَلُبارط ةباين هالوف ّرصم ىلإ هعم ٌرضحو رصانلا لْثق
 املف ًاريبك ًاراداود هرّرقو ةرهاقلا ىلإ هبحصتسا ٍديؤملا دعب ٌماشلا رطط لخد املف

 ّيأرلا عمجأ نأ ىلإ ٍرهشأ ًةدم ملكتلا يف هنع ًآبئان ناك دمحم ٌحلاصلا هبا رقتسا
 (4580) ةنس رخآلا عيبر نماث يف كلذو « ةمجرتلا بحإص ةنطلسو هعلخ ىلع

 ٌدالبلا هل تنادو ٌةداعسلا هتلانو َكلُّملا ساسو كلذل ٌُباونلاو ٌءارمألا نعذأو

 رصع يف تام نأ ىلإ رمتساو ٍلاتق ريغ نم ٌةريثك ٌدالب همايأ يف ْتَحِبْدَو : اهّلعأو

 ىلإ دهعو « ةئمنامثو نيعبرأو ىدحإ 44١ ةنس ةججلا يذ َرشع ثلاث تبسلا موي

 سانلا ٌمحازت ٌُرثكو ةكلمملا ماظن ٌقمقج ٌكباتألا نوكي نأو ةنطلسلاب زيزعلا هتبا

 عم عّمطلاو لْخُبتاو حشلاب افوصوم ناك هنكلو ًانوكسو اءوده هئايأ تناكو . هيلع

 َدالب ٌلِيشو . رومألا يف بلقتلاو « ةكرحلا ٍةعرُسو ٍنولتلا ةرثكو ٍرَوّخلاو ٍنبجلا
 ةالولاو ماكحلا ٌةريس تءاسو ُسانلا رقتفاو اهب ٌلاومألا تلقو ُبارخلا ٌماشلاو ّرْضم
 ضرأ يف ُرئآم هلو . هريغ ديب مهلتقو هّيداعأ َرهقو « هضارغأ لينو هلامآ غولب عم

 ىلع هعيسوتب ءاملعلا نضعب هحدمو . هيلإ ٌةبوسنملا ةسردملا اهنم ٌةميظع ٌرِصم

 اونوكي مل ءاهقفلا نم مدقت نم نأ ببسلا لاقف « هلبق نم هلعفي ناك ام قوف ةبلطلا
 ٌءماهقف امأو . ٍرمأ ريثكب مهل اوحمسي ملف مهضارغأ ىلع كولملا نوقفاوي

 )١( عماللا ءوضلا . ( 18/5 ) مالعألا ) 8/7 ٠١ مقر 38 ( .



 يسكرجلا ديعس وبأ رهاظلا كلملا قوقرب لحل

 . ريسيلا ٍرزنلا اذهب مهل حمسن انرمأ عوطو انتضبق يف مهنوك لجأل مهف انيامز
 مهتراشإ يف مهل مهتقفاوم عم نآلاف الإو كاذ ذإ ناك اذهو : ''”يواخسلا لاق

 ىلع مهنودسحيو مهيديأب امل نوتقلتي لب « ًائيش مهنوطعُي ال مهتارابع نع ًالضف
 . ىهتنا . ريسيلا
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 اك . قرقرُبلا امهنأك هينيع يف ءوُننْل مسالا كلذي يّمس هنكلو اغُبنَطلا همساو
 ىّقرت لتُق املف نابعش ٌفرشألا هّكلم مث « نامثع ةجاوخلا هل لاقي لجرل ًاكولمم
 رابكلا ءارمألا ضعب ىلع ضبق ىتح ىّقرتي لاز ام مث « نيعبرأ ٌريمأ راص نأ ىلإ
 عقوو ةكّرب هل لاقي ريمأ نيبو هنيب ٌسفانتلا لصح مث . هناكم ةلودلل ٌريبدتلا ىلوتو

 لمعي [9/0] لاز ام مث هنجسو ةكرب ىلع ضّبقف يقوقربل ُبّلغلا ناكو ءٌبرح امهنيب
 يف لقتسا نأ ىلإ يجاح حلاصلا هّمودخم عّلخو . ًالالقتسا ةنطلسلل هيّلوت يف
 ٌءاضقلاو ٌةفيلخلا هعيابو رهاظلاب ِبُّقَلو تختلا ىلع سلجف ( 784 ) ةنس ٌناضمر

 هلهأ رود ىلإ هولخدأو ففرشألا ّنب حلاصلا اوعلخو .مهنود نمف ءارمألاو
 لإ زّربف قوقرب ىلع ءارمألا نم ٌةعامج جرخ ةدمب كلذ دعب ناك املف . ةعلقلاب
 ةينوخيشلا ةسردملا برقب راد يف ىفتخاو ذئنيح بّيغتف «هولذخو هعم نم للستف
 ©0[ روصنملاب ] ٍبّقُلو ةكلملا ىلإ َحلاصلا اوداعأ ءارمألا نإ مث .ةرهاقلا ٌرهاظ
 ٌيرصانلا هقفاوي ملف قوقرب ثق شاطنم دارأو . هل اكباتأ ٌيرصانلا «؟”[اغُبْلي] راصو
 يرصانلا ىلع شاطنم راث كلذ دعب مث [ 114 ] اهب هنّبسو كّركلا ىلإ هعّيش لب

 هريبدتلاب شاطنم لقتساو «ةيردنكسإلاب هنجسو هيلع ضّبق نأ ىلإ هبراحف

 )١( عماللا ءوضلا يف ) 9/9 ( .

 - 50/4) رمغلا ءانإ . ( 484 مقر ٠١/99 - ١5 عماللا ءوضلا. ( :4/؟ ) مالعألا (؟)
0 

 . روصنملا [ ب ] يف (*)

 . اغيلب [ ب ] يف (4)



 ١1 رمع نب دمحم نب دمحأ نب ركب وبأ

 ىلإ جرخو ٌركاسعلا عمجف ٌفارطألا هيلع تضقتناو ءّرمأ هل مظتني ملف جوهأ ناكو

 شاطنمب اوقتلاف ٌليلق ٌعمج هيلإ مضناو كركلا نم قوقرب ٌجورخ قفتاف  ماشلا ةهج
 ٌةفيلخلا مهيفو لاقثألا عيمج ىلع قوقرب ٌرهاظلا ىلوتساف ماشلا ةهج ىلإ رسكناف

 ٌداعأو « كلُملا يف هُّمدق ترقتساو « ةرهاقلا ىلإ مهقاسف « مهغابتأو ٌةاضقلاو

 . (1/947 ) ةنس لئاوأ يف كلذ لك « هيف ناك يذلا هناكم ىلإ يفرشألا َّنب ّحلاصلا

 ٌءارمألا هيلإ عرُشو اهرّصحف شاطنم ةيراحمل ماشلا ىلإ هجوتو ركاسعلا عمج مث
 ٌبرحلا تماد نأ دعب شاطنم َمّرهنا لب « دافأ امف شاطنمل نويماشلا بّصعتو

 ةئمنامثو ىدحإ 8١١ ةنس تام نأ ىلإ كلّملا يف قوقرب تبثو . ةدم امهنيب

 ّيعفاشلا ّيضاقلا فلحتساو َنينس مست ذئموي هلو جّرف هدلول ةنطلسلاب دهعو

 ةكلمملاب قوقرب لالقتسا ٌةدم تناكو . ءارمألا ٌعيمجو ٌةفيلخلا كلذكو هل فلحف

 . نيرصقلا نيب اهرّمَع يتلا ٌةسردملا هراثآ نمو . ًةنس َةرّْشع ٌمست كراشم ريغ نم

 مدقتلا ىلع زِدقي مل كنلروميت نإف . ًاباهُم ًامزاح رومألاب ًاريبخ ًايكذ ًاعاجش ناكو

 هغلب املو . ةوقلاو ةدشلاو ٍمْزعلاو مّرحلا نم هنع هّعلب امِل هتنطلس يف ّرصم ىلع

 ذخأ يف ٌعمطلا هعم لصحو ؛ًاريثك لاملا نم ًاغلبم هرّشب نم ىطعأ قوقرب ٌتوم
 ناكو . ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف كلذ ُنايِب يتأيس امك اهنع هللا هعفدف ٌرصم

 فئاظولا ٍرئاسو ِءاضقلا ٍةفيظو ىتح تايالولا ىلع لذبلا ذخأ نم َلوأ قوقرب
 ا ٌرصم يف ةسكارجلا ِكولم ٌلوأ وهو « ةينيدلا

 ٠ بيؤذ نب ] رمع نب دمحم نب دمحأ ْنِب ركب وبأ [7
 ")ئيعفاشلا يقشمدلا ةبههش يضاق نباب فورعملا فرش

 جارسلاك ةعامج نع َملعلا ذخأو « ةئمعُبسو نيعبسو عست 71/4 ٌةنس دلو

 )١( ةمجرتلا رداصم نم هانتبثأ ام باوصلاو نيبوذ نب [ ب.أ ] طوطخملا يف .
 مقر 44 ) نايقعلا مظنو . (51/5) مالعألا (؟)  . ) 01١(؟59/9) بهذلا تارذشو .

 11١/1١ عماللا ءرضلاو . ( ١7/9" ) نونكملا حاضيإو . ( 177/١ ) نوئظلا فشكو

 : .(11 مقر ؟4-
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 ٌتاقبطو . رجح نبا خيرات ىلع ليذلا : اهنم ٌتافنصم هلو . هتقبطو ينيفلُبلا

 هلو . هيبنتلا ٌحرشو « تادلجم عبرأ يف علخلا ىلإ جاهنملا ٌحرشو . ةيعفاشلا

 يبهذلا خيراوت ىلع ٌليذ هلو . 0/47 ةنس ىلإ ٠٠١ ةئسن نم « ُديبكلا ٌخيراتلا
 نيسمخو ىدحإ 86١ ةنس ةدْعَّقلا يذ رش ماع تامو . ٍتادلجم ينامث يف هيرصاعمو

 . ةئمئامثو

 يرارزألا ُيومَحلا يتلا هللا دبع نب يلع ْنب ركب وبأ

 200ةجح ةجح نباب ٌفورعملا

 ًابيرقت دلو *”[ رهشلا مساك ] ةلمهُملا 7[ ءاحلا ] رسكب : 2”يواختملا لاق

 يناعمو ملعلا نم ًانونف ذخأو ءاهب أشنو ةامحب ةئمعبسو نيتسو عبس 17 ةنس

 ةرهاقلا لَخدو هدالب ىلإ داع مث رباكألا َحَدمو . ٌرّضمو ماشلا ىلإ لحتراو بدألا

 ىلإ داعف هّرمأ فقوت مث ءءاشنإلا ةباتك ىلوتو ءهُرمأ مّظعف َةيِدّيْؤُملا [!7] مايألا يف
 ٍرْنلاو مظنلا يف ىلوط ّدي هلو . تام نأ ىلإ بدألاو ملعلل ًامزالم اهب ماقأف هدالب

 ةكرلا ةياغ يف وه امبو ٌنَسح وه امب همظن يف يتأي دقو ٠ باجعإو ٍوْهز عم
 يف وهو ءامسلا يف هريغ راعشأ نم وهام ىلع هُلّضفيف كلذ عمو 2( فّلكتلاو

 نسحأ نم وهو سانلا يديأب ةروهشملا هتعيدب حرش يف كلذ لعفي امك ٠ ضرألا

 ( مالعألاو فئألا ضورلاو ماشه نبا ةريس نم مارملا ٌعولب ) اهنمو . هفيناصت

 تابنلاو ناويحلا نم دارملا موب ) و ( نيلسرملا ديس ةمأ نم نيفئاخلا ُنامأ )و

 ٌفشك )و مجسنا يذلا ثيغلا ىلع ( ثيغلا قورب )و نيدلجم يف ( دامجلاو

 هيف عمج نيدلجم يف « ءاشنإلا ٌةوهق )و ( مادختسالاو ٍةيروتلا هجو نع ماثللا

 بهذلا تارذش .(144 مقر 08 5/1١ عماللا ءوضلا . (71/5) مالعألا )١(

 , ( 1551/9 ) نونظلا فشك . )//719-7٠١(

 . ( 58/110 عماللا ءوضلا يف (5)

 . [1] نم ةدايز فرفإ

 .[ ب ]] نم ةدايز ()



 لك يفنحلا يديِبّزلا دادحلا يلع نب ركب وبأ

 نم كلذ ُديغو تادلجم عبرأ يف 20( [ بيرغلا ] لّمأت ١و كولملا نع

 0 ا اا
 فنص ىتح ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا ٌيجاونلا هيلع لماحتلا يف دازو « ٍةَعِذْقُم

 ًةياغ هيف فلكت فيطل دلجم يف هثيأر ( ةّجِح نبا تاقرس يف ٌةجحلا ) هاّمس ًاباتك

 هيف ًاضيأ ركذو . ًاريثك هتعيدب حرش يف هنم ركذ دق « ٌروهشم هرعشو "”فّركتلا

 ةنس َنابعش نم رخاوألا رشعلا يف تامو « همظن نم ٌنسحأ وهو هرثن نم ًاضعب

 . ةئمئامثو نيثالثو عبس 87
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 , ٌّيولعلا ٌرمع نب يلع 7” ىلع ] و « حون نب ٌيلع ىلعو « هدلاو ىلع أرق
 هقف يف تافئصم فنصو . هّئيِص راطو هدكذ رهتشاو ملعلا نم عاونأ يف َعَربو

 نآلا وه ًانسح ًاريسفت عمجو . ريبكو ٌديغص ٌيرودُقلا رصتخمل ٍناحرش اهنم ةيفنحلا
 ًادلجم نيرشع ملت ٌةريثك ٌتافنصم هلو داّدحلا ٌريسفت هنومسي سانلا دنع ٌروهشم

 . ةدابعو ٌةفعو ٌعروو ٌدهز هلو . ديبُز ةئيدمب ٍةئمئامث ٠١ نس تامو

 «”زيرَح نب نمؤملا دبع نب دمحم ْنِب ركب وبأ ٌديسلا ٠

 ٌيعفاشلا ٌيقشمدلا مل ينضحلا ينيسحلا ٌيولعلا ٌياَز هذيخآو نيتلمهمب

 . برعلا [ ب ] يف قف

 هامس ٌتفلؤم ّرشع َعبارلا ٍنرقلا ءاملع نم يمرضحلا باهش نب ركب يبأ ظفاحلا ديسللو 22

 وحنو اهيناعم ةّكرو هتيعيدب يف ةجحلا نبا فّلكت هيف نابأ ةجح نب يقتلا ىلع ةجحلا ةماقإ

 . كلذ

 . ةرابز ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 .( 59/9 ) مالعألا 6

 . [1] نم ةدايز قحز

 بهذلا تارذشو .( 77١ مقر 8 41/1١2 عماللا ءوضلاو .(315/5) مالعألا (0)

 .(امهق - امرا



 رفظملا كلملا ريكتشاجلا ينامثعلا سربيب "7

 ذخأو . ةئمعبسو نيسمخو نيتنثا 707 ةئس ( دلو ١) ينصخلا يقتلاب ٌفورعملا

 حرشك فيناصتلا فئصو ٌةبلطلا هدصقو « عّربو هرصع لهأ نم ةعامج نع ملعلا

 يف ملسم حيحص 2" حرش]و ' جاهنملا ٍحْرشو « تادلجم سمخ يف هيبنتلا
 رصتخم حشو « دلجم يف ٌيوونلا ' ””[ نيعبرأ ] حْرشو . تادلجم ©” ثالث ]
 ٍتاَمِهُم صيخلتو « دلجم يف ىنسحلا ءامسألا حشو . دلجم يف عاجش يبأ

 ٌتافّنصم فوصتلا يف هلو . نيدلجم يف هقفلا ياو « نيدلجم يف" يونسإلا
 . ةئمنامثو نيرشعو عست 875 ةنس ةرخآلا ىدامجج َفصتتم ءاعبرألا ةليل تامو

 (؟9:فظملا كلملا ريكنشاجلا [ أ55 ] ىنامثعلا سربيب ١

 ناكو .ةناخلبط َريمأ هلعج نأ ىلإ ىقرتو َنوالق زوصنملا كيلامم نم ناك
 ءارمألا ةلمج نم وهو . هقفلاو ٌماتلا لقعلاب ًافوصوم ةيحللا ٌريدتسم نوللا رش

 ُبحاص راص هرارقتسا دعبو «ةنطلسلا يف هوماقأ ىتح رصانلل اوبّضعت 7

 ىرخأ ًةرم رصانلا ةرصنب ماق مث . هل ةيراد ذاتسألا يلوو هئارمأ رباكأ نم ةمجرتلا
 « راد 0*2[ ذاتسألا ] اذه ناكف رالسو وه ةكلمملل ًاريدم راصو ةنطلسلا ىلإ هداعأو

 ةيثك هبحصو )01١1( ٍةنس دعب جحلل جرخ مث ؛هرّدق مّظعو . ةنطلسلا بئان رالسو
 هنأ [ //] هنساحم نمو . ًاريثك ًائيش فورعملا نم عنصف سانلاب جحو ءارمألا نم

 حطبنيو « ايندلا ةّدُس هنوُمسي ماوعلا ناكو ةبعكلا طسو يف ناك يذلا رامسملا علق

 ٌّقَّتع كلذ لعف نَم نأ دقتعيو هيلع ًةفوشكم هّنَرُس عضيو ههجو ىلع مهنم ٌدحاولا
 ىقثولا ًةورُعلا اهنوّمسي يتلا ةقلحلا لازأ كلذكو « ًةعينش ٌةعدب ناكو رانلا نم

 بوكر نم اوعْنُم ىتح ٍدوهيلاو ىراصنلا ىلع مايقلا يف ببسلا ناك يذلا وهو

 )١( نم ةدايز ]11[.

 ةثالثآ ب ] يف (؟) ,

 )( يعبرأ [ب ]1 يف .
 )4( ةرهازلا موجنلا . (1/4/9) مالعألا )8/ 510/597 (6 .

 ) )0ذاتسأ [ ب ] يف .



 0 رفظملا كلملا ريكتشاجلا ينامثعلا سربيب

 ةمامعلا َسسبلي ّينارصنلا نأ ىلع ٌلاحلا رقتساو . ةرخافلا سبالملاو ليخلا

 ةيماشلاو ةيرضملا رايدلا عيمج يف ةارفصلا ةمامعلا سبلي ّيدوهيلاو « ةاقرزلا

 يف نيملسملا يهاضي الو ٍرخاف سوبلمب رهاظتي الو ًاسّرف مهنم ٌّدحأ بكري الو
 ُرمألا مهب قاضو عنتماف ةريثك ًالاومأ اولذب نأ دعب كلذ يف مّمصو . كلذ نم ءيش

 ديع لطبأو . ٌسئانك ٌةدع ةنئاكلا هذه يف تمدُهو مهنم ديثك َملسأ ىتح ًادج

 ًاعبصأ هيف نوَقْلُيَف لينلا ىلإ نوجرخبي !وناك ىراصنلا مساوم نم ٌمسوم وهو ٍديهشلا

 ناكو . هيف ٌعبصإلا عضُو ْنِإ الإ ديزي ال ٌلينلا نأ نوّمعزي مهنم فلس نم ضعبل
 ناكو . ميظع ٌرمأ يصاعملاب ةرهاجملاو قُسفلاو روجفلا نم ٍديعلا كلذ يف لصحي

 مسالا الإ هديب ّقْبِي ملو رصانلا ةنطلس ىلع رالسو وه بلغ دق ةمجرتلا ُبحاص

 يف ٌفّرصتلا رصانلا ىلع اورّجح املف ءرالس هقيفر عم بدأتلا يف غلابي ناكو

 نم لّدعو جرخ مث ّجحلا ديري هنأ رهظأ . ٍةقيقح الب ًةروص امهعم راصو ةكلمملا

 برطضاف َكْلُملا كرت دق هنأب رّصمب ءارمألا ىلإ 7[ لسرأو ] كركلا ىلإ قيرطلا
 رالس نئسحف هناكم ةئطلسلا ىف رقتسي 20[ نميف ] اورواشتو كلذ دنع ُءارمألا

 زاوجب ءاملعلا نم ٌةعامج هاتفأو ٍريبك عّنمت دعب كلذ ىلإ هباجأف َنطْلَسَتِي نأ سرييبل

 « ةرّودملا ةمامعلاب بكرو ةفيلخلا نع هّدهع بتكو رّفظملاب بّقلتو نطّلستف كلذ
 كلذو ماشلا ٌلهأ هعاطأو هتداع ىلع رالس هنع بانو . ريزولا سأر ىلع ٍديلقتلاو

 مهُريغو ءارمألا اهاطعأ يتلا فيراشتلا نإ لاقيو )7١8( ةنس ٍلاوش رهش يف هلك

 نم كلذ ناكو َسْلُبارط نم رمخلا ّنامض لطبأو نيتثئمو بفيرشت َفلأ تناك

 ىلإ اوهّجوتو ءارمألا نم ٌةعامج هيلع رماخ ( 09 ) ةئس طسو ناك املف . هتانسح

 املف « ٍريثك ركسع يف اوراسو قشمد ىلإ هعم اوهّجوتف كركلا نم هوذخأف رصانلا
 الإ ادحأ ْلِسرُي مل مث اومزهناو اورماخف ًاريثك اركسع هيلإ دّرج رصانلا ةكرح ققحت

 نأ سربيبل ءاهقفلا ضعب نيز كلذ نوضغ يفو . هتنبا جوز هّرهص ىتح هيلع رماخ

 . لسارو [ ب ] يف قفز

 .نم[ب ]1 يف (0



 ءارمألا ىلإ ةخسنب لسرأو كلذ أرقو لعفف ةنطلسلاب ًادهع ٌةفيلخلا هل ددجي

 : لمدلا] © ويل محتل هللا رشم ُهَنَِو َنسيَلُس نمت ١» هلوأ ناكو . هيلع نيجراخلا
 ىلع ٍدهعلا اذه ةءارقب رمأو . حيرلا ناميلسلو لاق مهريبك ىلع ءىرُق املف ٠
 , ّرصانلا هللا ٌرصن لوقي نم مهنمف اوحاص ةماعلا هعمس املف . ةعمجلا موي ربانملا

 اوّرمو ٌناضمر رهش يف ًاريمأ بَضُن هنأ قفتاو . روصنم اي رصان اي لوقي نم مهنمو
 ُدمألا ناكو متت ال ةحرف اي نولوقي ةماعلا ناكف ٌةنيزلا هيلع ةرهاقلا طسو نم هب

 ةنطاسلا نع لوزنلاب هيلع َدِهسُي نأ هعم رخأت نمم ٌةعامج هيلع راشأ مث . كلذك
 لعفف هباوج ٌَرظتنيو كلانه نم هفطعتسيو ٌرصانلا ٌبتاكيو حيفطأ ىلإ هّجوتيو

 ملف ّمهاَرد مهيف قّرفف ةراجحلاب هومجرو هومّتشو هوُيسف ٌموقلا مهيلع جرخو
 لحر مث ًاموي حيفطأب ماقأف هنع اوعّجرف فويسلا مهيلع هكيلامم ّلسف « اوعجري

 هعطقأ هنأو رصانلا نم ُنامألا مهيلع َمِدقف . ميمخأ ىلإ لصوف ديعصلل ًابلاط

 كانه دجو ًةزغ لصو املف ًةزغ ىلإ [ 78 ] آهجوتم عّجرو كلذ لبقف '”[ نوهيص ]

 هدّيقف رصانلا ٌدصاق مهاقلتف ء رصم ىلإ هورّيسو هيلع اوضبقف هّريغو ماشلا َبئان

 دّدعو هبتاع هيدي نيب رضح املف . ةدعّقلا يذ يف ةعلقلا ىلإ مدق ىتح ًالغب هبكرأو

 ناكو . امس هاقس ليقو « تام ىتح رتوب هترضحب قي هنإ : لاقيف ًابونذ هيلع
 عست ( 1/09 ةئس ةدعّقلا رهش يف هّلتق ناكو « ِففّقعتلاو ٍةنامألاو ريخلاب ًافوصوم
 . نالذْخلاب هيلع داع هرّبد ام لكو .ٌرومألا هيلع تسكعت ناك دقو ةئمعبسو
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 ) )1١جرويهص [أ] يف .



 ؟. ماشلا بئان زكنت  ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا فرح

 ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا فرح

 ماشلا ٌُبئان“'[ زكفت ]1-5

 ٌريمأ هلعجف رصانلا ىلإ راص مث ٌفرشألا هارتشاف ٌريغص وهو ٌرصم ىلإ بلُج
 هنيب لّسرتي كّركلاب هتبحص يف ناك مث « كَرَكلا ىلإ ٌرفيو هّسفن َلزعي نأ لبق ٍةرَّشع

 همهتا تاقوألا ضعب يفف ماشلا ٌبئان كاذ ذإ ٌمرقألا ناكو « مرقألا نيبو

 ىلإ عّجرف ًةبوقعلا هيلع ضرعو هئّتفف ماشلا ءارمأ ىلإ ابتُك هعم نأب ")[ مرقألا ]

 ُبئان تنأف كلملا ىلإ تدع نإ : لاقف ةناهإلا نم هاقال ام هيلع اكشو رصانلا

 ٍرَخآلا عيبر يف ماشلا ةباينل هزّهج كلُملا ىلإ داع [ ب؟0 ] املف . هَضَوِع ماشلا

 كّلسو نكمتو كلذ رشابف « هيلإ جاتحي امب هفّرعُي نم هعم لسرأو (717) دنس

 كلذو ( 1/16 ) ةنس يف َةّيِطْلم هيدي ىلع هللا حتفو « غلابلا سومانلاو ٍةمرُحلا َليبس

 جرخف َوَخآ لحم ىلإ هّجوتلا ديري هنأ رهظأف هل َنذأف كلذ يف َناطلسلا نذأتسا هنأ

 هعمو تاسوكلاو بياصعلاب ةنطلّتلا تسد يف وهو . هعم [ ركاسعلا ] تجرخو

 ىلإ اهلزانف هرثأ يف هّجوت مث ةيطلم ىلإ ًاركسع دّرج بلح ىلإ لصو املف . ٌةاضقلا
 . ُباونلاو ًءارمألا هباهو هّنأش مّظعف ريثك ٍلامو مئاتغو ىرسأب لحرو اهحتف نأ

 لكأم يف ُهّقَه نكي مل ثيحب ةلداعلا ًةنسحلا ةريسلا راس : ٌيدّمصلا لاق

 يف لبتسلا ُثنِمأف اياعرلا نيمأت يف ةركفلا يف لب « حكنم الو سّبْلم الو برشم الو
 ناك ولو ٍدحأ ملظ نم نكمتي هتيالو يف ٌدحأ نكي ملو ٠ ناعسالا تَصعرو باي

 ٍةبماشلا دالبلاب باونلا عيمج ىلإ هّرمأ مدقتو هميظعت يف غلاب ّرصانلا نإ مث . ًارف
 تح يقرتلا يف دارو اطل لا ب نرياكي اوثكام محبب 7 نكت ) اتاك ذأ

 . رسكنت [ ب ] يف ()

 . مرفألا[ ب ] يف (5)

 . ركنت [ب ]يف (



 ماشلا بئان زكنت 3

 ءيش يف ناطلسلا ىلإ وع بنكي ملو هِترواشُم دعب الإ ًائيش لعفي ال ٌرصانلا ناك
 ًايضاق الو ًابئان الو ًاريمأ ىَلو هنأ هتيالو لوط يف فتي ملو . ًاردان الإ هيف هٌدريف

 بلط الو ةوشرب اهريقحو بفئاظولا ليلج نم كلذ ريغ ىلإ أبتاك الو ًاريزو الو
 « هّيحاص تّقميو هٌدريف كلذ لجأل ٌليزجلا لاملا هيلإ عَقدُي ناك امبر لب « ةأفاكم
 وشّنلا لاق ىتح همارتحاو هماركإ يف ٌعلابيف ناطْلُسسلا نذإب ةرهاقلا ىلإ دّدرتي ناكو
 ّنيسمخو بفلأ فلأ ٌعلبم ةّضاخ ( 77 ) ةنس يف [ زكنت ] نصخ يذلا نإ : رم
 « مِعْطُملا ىسيع نم ثيدحلا عمس دق ”ناكو . جورّسسلاو ليخلا نع ًاجراخ ًافلأ
 هيلع أرق ّجح اًملو « مهريغو ةنحّشلا نباو ٠ ميادلا ٍدبع نب ّدمحأ نب ركب يبأو

 يف ٍناطلسلا ةغلابم نمو . يراخُبلا تايثالث ٍةفيرشلا ةنيدملاب نيثدحملا ضعب
 نم ُبلطأ ٌةليوط ٌةدم ىل : ًةرم هل لاق هنأ نيدلا ففيس ُديْمألا هنع ىوَر هنأ هميظعت
 ناسل ىلع الإ ةجاح دحأل يضقأ ال ينأ وهو « ينم هنومهفي ال ًائيش سانلا
 انأ ٌتومأ هل لاقف ( زكتت ) ىلإ كلذ ٌتلقنف : لاق . رمُعلا لوطب هل اعدو ( زكنت )
 يدعب تشع اذإ تنأ هل لق ال لاقف كلذ ٌناطلسلا ُتغلبف لاق . ٍناطلسلا ةايح يف
 امم َرثكأ كدالوأ عم انأ ٌلمعأ شيأ يلبق تم اذإ تنأو « يلهأو يدالوأ يف ينتعفن

 . [ 74 ] كتايح يف مهعم تلمع

 )1/7١( ةنس يف جحو . ٌتاطابرو ٌُسرادمو ٌدجاسم قشمد يف ُرثآم زكنتلو

 مّدُق ام ٌةلمج تناكف هنوداهُي ًءارمألا ٌناطلسلا رمأف هّجح دعب ًةرهاقلا مِدق هنإ : لاقيو
 مهميرَحو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نينمآ هتيالو يف ُسانلا ناكو . ٍرانيد َفلأ نينامث هيلإ

 ناكو ًامايأ ديصّيو ء ديصلا ىلإ ٍةنس لك يف هّجوتي ناكو 27[ مهلاومأو ] مهدالوأو
 ةدِحلا ٌديدش بّضغلا َعيرس ليختلا ٌريثك ناك هنأ الإ .« عرشلا ٍرْضنو قحلا ىلع ًارباثم

 بِضغ اذإو « نيرابجلا ةشطب َنَّطَب َسشَطب اذإو « هل ًةباهم هتعجارم ىلع ٌدحأ ريقي الو
 نأ ىلإ ٍلومخو ساكعنا يف هيلع ٌبوضغملا كلذ لازي ال دحأ ىلع

 )١( ب ]] نم ةدايز [.



 م ماشلا بئان زكنت

 ناك امو . بلع نوعي هاياعر تناك اذإ مكاحل وذل يأ لوقي ناكو . ًابلاغ تومي

 مل مهنم ٌدحأ هدنع ناك اذإو « ملعلا له أ معي ناكو . ءاعدو مايق نم هليل ولخي

 سيل نطابلا ميلس ناكو « لْغِفلاو لوقلاب هُسِنْؤُيو ههجوب هيلإ لبقي لب هّرهظ ٌدنسُي

 . ءارمألا نم ًادحأ يرادُي ال [ و ] ىذألا ىلع ٍدبصي الو دكم الو ءاهَّد هدنع

 لّجرت هآر املف «هتاقالمل ٌناطلسلا جرخف (7848) ةنس يف ّرصم ىلإ مدقو

 عرسأو ضرألا ىلإ سرفلا قوف نم هّسفن ( زكنت ) ئقلأف ءارمألا نم هعم نم ٌعيمج

 هرمأو هديب هّسأر كسمأف امهلّبقف ٍناطلسلا يمدق ىلع ّبكنا ىتح ّضرألا لّيقي وهو

 فلأ يتثم ءارمألاو ناطلسلل هيِاقَت ٌةميق تناكف ( 774 ) ةنس يف ميلقو . بوكرلاب

 َنْلَيقف هءاسن هل جرخأ ىتح هماركإ يف ٌناطلسلا غلابو . رايد لأ نيرشعو ٍرانيد

 قياوخلاو دجاسملاو عماوجلاو سرادملا فاقوأ يف رظن هنأ ٠ نم احم هلو ٠ هذي

 اهلك ترّمُعف اهُمعش 10[ َجَلُي ] ىتح ةيكماج دحأل َفَرْضُي نأ عنمف ِطْيُولاو اياوزلاو

 لاف يلا املا مان يف يلا خامأل عطش أو .ةرسج يح هب

 ببسي ًاريثك ّقشمدب لّصحَي ٌءابولا ناكف تدسنا تتاكو اهّدفانم حتفو « روُدلا

 رثكذ ضارمألا ةرثك نم ٍةنس ّلك مهداتعي ناك ام لاز كلذ حّلص املف تانوُعلا

 يف اوماقأو ًاليلق اهب ٌءاملا ناك نأ دعب سدقملا تيب ىلإ َنيعلا ىرجأو . هل هل ٌءاعدلا

 عمجو . مهنوُبلجي نيذلا راَجتلا َحْبر مّظعأو ىرسألا كاكف نم رثكأو . ٌةنس اهلمع

 غلبو هّظح ىهتنا املو « اهاذأ نم ُمانلا حارتساو . قدنخلا يف اهاقلأف ّبالكلا

 غلب ىتح ٍراتتلا دالب ىلإ هجوتلا ىلع مزع هنأ سانلا يف رهشأ ايندلا هذه يف َةياغلا

 نم ةعامج عم '"7[ هكاسمإل ] ٌركاسعلا زّهجو ركذتل ركنتو هيلع رّيغتف َناطلسلا كلذ
 تهب هكاسمإل ءارمألاو ٍدنجلا لوصوب دخلا هغلب املف ؛ قب هدنع سيلو ءارمألا

 كلذو . ناطلسلا ىلإ هّفيس زهجو ملستساف ملستست اولاق ؟ لمعلا ام لاقو كلذل

 . هيلع ّقشمد ّلهأ فّسأتو ( 74+ )ًةنس ةّجِحلا يذ يف

 . هكاسمإب [ ب ] يف فقز



 ماشلا بئان.زكنت نا

 بهذلا نمف َفصولا زواجي ام هل دجوو هدوجومب طيحأ هيلع ضبقلا دعب مث
 مهرو ففلأ ُففلأ مهاردلا نمو ءراتيد [ا3] َفلأ نوئالثو قئمّثالث ِنْيَعلا
 كلذ وحنو ٌلويخلاو ٌةشمقألاو ٌصياوحلاو دهاوجلا امأو « مهرد بففلأ ٍةئمئسمخو
 نأ ءارمألاو ٌكيلامملا عيمج ٌناطلسلا رمأ ًةرهاقلا لخد امل مث . ًادج ٌديثك ءيشف
 ضعب يفو . دحأ هل ّموقي ال نأو «قعلقلا باب ٌّدح نم تاقرطلاب هل اودعقي

 ملف كّتحصنو كتمدخ : هل لاقف ؟كّيصو ٌنوكي نم رظنا ٌتاطلسلا هل لاق تاقوألا
 مث ٍرهش نود لاقتعالا يف لّري ملف ةيردنكسإلا ىلإ هزيهجتب رمأو . ًاقيدص يل كرتت
 رخاوأ يف يبهذلا لاق . [ 4١ ] ةئمعبسو نيعبرأو ىدحإ ا/١4 ٍةئس لئاوأ يف تام

 ("'[ هل ]و ءامدلا ىلع مادقإو ٍةماعزو ٍةبيهو ةولطس اذ ناك : ( ءالبنلا ُرّيِس ) هباتك
 ناكو ٍةفأر ٌةلِقو ٌةَدَح هيف ناكو . ةلمجلا يف ةليد عم يصحو هيو بَ يف

 . همالك رخآ ىلإ ... ءاهّد الو " 7[ هل ّيأر الو ] « ةبقاع يف ركفي ال

 ُفئصملا ©[ غلاب ] دقل : لاقف "”[ يئالغلا ] ٍنيدلا خالص ظفاحلا هبقعتو
 لدعلا نم ةحفاطلا هنساحم نع ضرعأو ؟ هّلثم نيآو زكتت ةمجرت يف ٌدحلا زواجتو
 ةيلؤتو هّقحتسم ىلإ ٌّقحلا لاصيإ ٍةبحمو سانلا نع ىذألا ٌتفكو ةملظلا عمقو

 راد تلخ املف « ًاريقف ناك ّيبهذلا ينعي فّنصملا نأ كئنمحو اهُنهأ بفئاظولا
 ٍلاؤس ريغب ّئبعذلاو ّيَّرُملا ( ُركنت ) ىَّلو حلاصلا ّمأ ةبرتو « ةيفرشألا ثيدحلا
 ثيدحلا ٌراد ٌيبهذلا يلو مث . امهقاقحتساو امهلاحب ملعأ هنأل لب الو امهنم

 ناك هنأ ٌركنت بن ذ : 0[ يئالغلا ] لاق مث . ةيركذتلا راد مث ةيسيفنلا مث ةيرهاظلا
 نأ ىلإ اذهي ريشي وهو . ىهتنا . ٌةيافك ةراشإلا هذه يفو ًةيميت نبا ىلع ًاريثك طحي

 . ةلبانحلا ىلإ '"”[ زيحت ] ّبهذلا

 )١( نم ةدايز ]1[. 2

 يأر هل الو [ ب ] يف قفز .

  2يئالعلا [ ب ] يف
 ) )5غلب[ ب ] يف .

 ليمي [ ب ] يف كل .



 ب ىربكلا ةيغاطلا مظعألا ناطلسلا ياغرط نب كتلروميت

 ©0ىربكلا ةيغاطلا مظعألا ّناطلسلا ياغَرط نب كنلروميت

 ينب ٌةلود ثضرقلا امل اهنأ هكلم ٌءادتبا ناك . مهتغل يف كْنللا وهو ُجرعألا

 ىلع بلغتو دنقرَمَّسو َناتنسكرتب اذه َرِهظ يحاوتلا عيمج ح يف تسشالتو ناخ زكتج

 ٌريمأ هرصع يف ناكو « هيلع ٌديتساف هّمأ جوزتو ؛ هكياتأ ناك نأ دعب دومحم مهكلم

 نّسح جاحلاب فرعي َمْزراوُخب ٌرخآو . لْغُملا رباكأ نم ( نسحب ) فرعُي ىراخبب

 اهكلمف ىراخب ىلإ فحزو دهعلاب ٌروميت مهيلإ َدبتَف «رتتلا رابك نم وهو ّيفوصلا
 يف ٌنسح جاحلا كلهو اهب شّرحتو َمْزَراوخ ىلإ فحز مث نّسح ريمألا دي نم

 مث ٠ ليوط راصح يف اهبّرخو هدي نم ٌروميت اهكلمف ٌففسوي هوخخأ َيلوو كلذ لالخ

 ىراخب ىلإ لزنو رهتلا ءارو ام ُكلُم هل مظتناو اهنم برخ ام ديبشتو اهترامعب فلك

 اهبحاصل هّيورحو اهب هّشّوَحت لاطو «ناسارخ ىلإ فحز مث َدئقرمَس ىلإ لقتنا مث

 ب ةمحأ اهبو ريربت ىلإ يلو هاش اجنو (1/44 9 ةنس هيلع اهكلم نأ لإ يلو هاش

 كلهف ( 784 ) ةنس روميت مهيلع فحز نأ ىلإ ناجيبرذأو قارعلا ٌبحاص سيوأ

 ةعاط هوعاطأف ناهبصأ ىلإ فحز مث ءروميت اهّكلمو اهيلع هبورح يف يلو هاش
 هبراحو ًاعجار ٌركف نيدلا رمقب فرعُي هيّممن لهأ نم ٌديبك هموق يف هفلاخو ًةضرمُم

 « هّرمأ َنَموأ ىتح ًارارم شمتقط محازو لْغملا ناطلسب لغتشاو « هرثأ احم نأ ىلإ

 اهنم َرفف ( 7/46 ) ةنس ٌدادغب ىلإ فحز مث ( 744 ) ةنس َناهبصأ ىلإ عجر مث

 . اهيهّنو روميت اهيلع ىلوتساو وكالوه ىنب دعي اهيلع ُتْلغتملا سيوأ نب دمحأ

 ٍدالب يفارطأو ٍداركألا عالق ىلإ رخأتو مجحأف لْغملا عيمج يف شمتقط ٌةكرح هغلبو

 هبلغو ( 747 ) ةنس لوأ روميت هيلإ راس مث شمتقط عجرو غابارق ىلع خانأو مورلا

 اوناك نيذلا لغملا ٌرئاس عجرو َراغْلبِب قجلف هلامعأ رئاس نم هجرخأو هكلُم ىلع

 هئاول تحت اوراصو « هتلمج يف اهّلك ٍرتتلاو لْغملا ٌممأ تحضأف روميت ىلإ هعم
 . هلل ُكّلملاو

 . ( 195 مقر 50 42/* ) عماللا ءوضلا (1)



 ىربكلا ةيغاطلا مظعألا ناطلسلا ياغرط نب كنلروميت م

 تفلأ َرْشع ةسمحم كلذب هرشب نم ىطعأو حرف قوقرب رهاظلا توم هغلب املف
 تناك اهّنإف « ًايناث اهذخأف دادغب ىلإ ءاجف ماشلا دالب ىلإ ريسملل أّيهتو رانيد
 اهرصاحف ( 407) ةنس رخآ يف ( َساويس ) دصق مث هّبئان '0[ نم ] ثعجرتسا
 لهأو هيدي نيب [ 8١ ] ىرقلا ّلهأ لفجأف '"[ بات ] نيع ىلإ مث ؛ اهذخأي ملو ٌةدم

 ©[ ىلإ ]1 ٌروميت لصوو َبّلحب ةيماشلا ِكيلامملا ُركاسع عمتجاو ةيبلحلا ٍدالبلا
 موي يف لزن مث « هلتقب بلح ٌبئان نودوس رمأف بلح ىلإ ًالوسر زهجو قباد جرم
 جرخف اهرصاحو اهلزانو بلح ىلع ( م7١ ةنس لوألا عيبر ٌّمسات سيمخلا

 ٍةعمجلا ٌمويو سيمخلا موي اولتاقتو لامشلا ةهج نم اهرهاظ ىلإ ركسعلاب ٌباونلا
 داقت ةلّيفلا اودّشحو عمج يف روميت بكر رهشلا ّرشع ّيداح تبسلا موي ناك املف
 كرُي نم هللا الإ هيصحُي ال ٌممج هعم ناكو نوثالثو ٌةينامث ليق اميف يهو هيدي نيب

 نيب نم نوملسملا مزهناف ٌبلح ىلع فحزو «راتتو داركأو مجعو نامكرّو

 مهنولّتقي مهرثأ يف ٌراتتلاو قدانخلاو راوسألا نم مهّسفنأ نوقلُي اولعجو مهيديأ

 عماوجلا ىلإ ٌلافطألاو ٌءاسنلا تاجلف فيسلاب ٌةونُع بلح اولخد نأ ىلإ مهنورسأيو
 اجرا اولتقف بلح لهأ يف ؛سألاو تقلا رمتساو . ًائيش كلذ دي ملف ٍدجاسملاو
 ىلعو ليخلا رفاوح تحت لافطألا نم ٌريثك ٌقلخ لتقو . لافطألاو ًءاسنلا اوّبسو
 يف يف اهيلإ دعصو نامألاب اهّنعلق مّلست ءاثالثلا موي يف مث ٠ ةنيدملا اوقرحأو تاقرطلا
 اولثتماف هيلع مالسلل َءاملعلاو ًةاضقلا بلطو اهباوبأ يف سلجو « هيلي يذلا مويلا
 رخآ ناكو . لاؤسلاب مهّتنعتي لعجو مهمركي ملف سيمخلا ةليل هيلإ اوءاجو هّرمأ

 نعو « ال مأ امهثعل زوجي له َديزيو ةيواعُم يف نولوقت 3 ام : لاق ْنأ هنع مهلأس ام
 دهتجا ًايلع َّنأب ٌئكلاملا يصفقلا نيدلا ملع يضاقلا هباجأف ةيواعمو يلع لاتق
 باجأ مث . كلذ نم ظّيغتف ٌدجأ هلف أطخأف دهتجا ةيواعمو '””نارجأ هلف باصأف

 )١( با نم ةدايز [.

  )0باب [ب ] يف .
  )9ب] نم ةدايز [ .

 )4( مقر ملسمو ( 1/557 ) مقر يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي )١915( نم -



 0 ىربكلا ةيغاطلا مظعألا ناطلسلا ياغرط نّب كنلروميت

 لاقف ٌيباحص هنأل هئعل زوجي ال ةيواعم نأب ٌئيعفاشلا ٌيراصنألا تاكربلا وبأ ٌفرشلا

 ىأر نَم لك هنأ نيدلا فرش ىضاقلا باجأف ؟ ئيباحصلا ٌدح ام : روميت [ ب؟؟]

 نوك طرشب كلذ نأب باجاف ل ينل دأب يراصتلاو ةوهيلا روميت لاف كي ين

 ىلع ةيشاح يف ىأر هنأ ٌروكذملا ٍنيدلا ٌفرش يضاقلا باجأو . يئارلا

 يرعتاف طي اذإ يلع تحال . لل طيف ديزي نعل درجب هلأ بكلا رضع

 يذلا رمألا كلذ يف ريبكلا ةيغاطلا اذه ة ةرظانم يف مينا فقوملا اذه. لثم يف

 اهدجو ةيشاح ىلع هثيدحو ٍنامزلا ميدق يف ملعلا له لهأ نيب هب ٌةعجارملا تلاز ام

 يف مهلأس دقو . الطبق ًالطبُم وأ ًاَقحُم ناك ءاوس ٌظيغلا بجوي امم بتكلا ضعب ىلع

 انم لق دق هنأ : هثومضم ام لاقف « ةبيجع ٍةلأسمب رخآ فقوم يف وأ فقوملا اذه

 صضعب لاقف ؟ مكالتق وأ انالتق له رانلا يف نّمو ةنجلا يف نمف « لتق نَم مكنمو

 اذه : 7[ ىلاعت ] هللا ءاش نإ يتأيس امك ٍةنحّشلا نبا وهو نيرضاحلا ءاملعلا

 تبث لاق ؟ تلق فيك لاقو كلذ ٌروميت ركنتسأف هلي هللا لوسر هنع لئُس دق ٌلاؤس

 لتاقي ٌلجرلا ء هللا ٌلوسر اي : ظيرشا لوسرل لاق ًالئاق نأ '”حيحصلا ثيدحلا يف

 يه للا ٌةملك ّنوكتل لتاق نم لاقف « هعبضوم ىريل لتاقيو ٌةعاجش لتاقيو « ٌةّيمح
 . هّيرطأو هبجعأ َباوجلا اذه ٌروميت عمس املف . لاق امك وأ ةنجلا يف وهف ايلعلا

 ٌتاباوج ْنكتلف اذكهو ء باوجلا اذه ىف هللا هقفو دقلف بيجملا اذه ٌبد هللو

 هّجوت ٌروميت نإ مث . ةيشاح يف ىأر هنأ نيدلا ٌفرش يضاقلا هلاق امك ال ِءاملعلا

 قلل

00 

 مكح اذإ9 : لوقي لي هللا لوسر عمس هنأ - هنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع ثيدح

 رظناو . « رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو « نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا

 . انقيقحتب ( 575- 5؟/8) مالسلا لبس

 . [ ب1 نم ةدايز

 دواد وبأو ( 1404 ) مقر ملسمو ( 781٠١ ) مقر يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي

 مقر هجام ن نباو ( 78/5) يئاسنلاو ( 1543) مقر يذسرتلاو ( 7919) مقر

 لجرلاو منغملل لتاقي ٌلجرلا لكك يبنلل ئبارعأ لاق هنأ ىسوم يبأ ثيدح نم . (رمجر

 هللا ٌةملك نوكتل لتاق نم : لاق ؟ هللا ليبس يف نمف هناكم ىَرُيل ٌلتاقي لجرلاو ركذيل لتاقي
 . هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه



 ىربكلا ةيغاطلا مظعألا ناطلسلا ياغرط نب كنلروميت 8

 نييبلحلا نم ةعلقلاب نمم مهارد بلطب رمأو بلح ةعلقب ةنئاكلا ٍناطلسلا ةعاق ىلإ

 نم ْمَّلَسي مل ثيحب باذعلا نم عاونأب اوبقوعو مهيلع ضبقو سانلا ًءامسأ بتكف
 لهذأ ام ةشمقألاو لاومألا نم [ 47 ] اوذخأو ةعلقلا اوبهنو ٌليلقلا الإ ةبوقعلا

 ىلإ ِرَخآلا عيبر ٌلهتسُم تبسلا ٌموي لحر مث . هلثمب ةكلمم يف اورفظي ملو «ّراتتلا
 دقو « قشمد ىلإ لصوف ةنيدملابو ةعلقلاب راتتلا نم ًةفئاط َبلحب كرتو ّقشمد ةهج
 ٌلاتق مهنيب لصحو راعتلا عفدل ةيرضملا رايدلا ركاسعب جرف ٌرصانلا اهيلإ لصو ناك
 اورسكتاف ٌلّشْفلا مهلخادو ٌيرضملا ركسعلا نيب ٌفالتخالا عقو هنإ مث . مايأ

 وأ هيلع اوردق نَم نوبّلسي مهراثآ ٌرانتلا ىفتقاو ٌرْضم ةهج ىلإ نيعجار اوُلوو
 هلْعِف نم مظعأ اهب لعفو قش هد روميت ذخأف . رصم ىلإ ! ٌناطلسلا ّمجرو « هوقحل

 ىنبو ةراجحلاو بارّثلاو باشخألاب رمأف هنم اوعنتمي نأ ةعلقلاب نم دّصقف ٠ بلحب
 ًابارخ اهبرخو ةنيدملا َبَهَنو اهمّلستف اولزنو ذئنيح اونعذأف ٍةعلقلا ًةلابُك ٍنيِجْرُب
 راتتلا اهب لعف امم بيرق ىلإ وكالوه َمايأ ٌراتتلا لصي ملو « هلثمب عمسُي مل ًاشحاف
 املو هدالب ًادصاق بلح ةيحان ىلإ عجر مث . َنابعش ىلإ ّقشمدب رمتساو ّروميت مايأ
 ديزياب اهّتاطلس عمجف مورلا ًدالب َدّصق مث « ةيناثلا ةنسلا ىلإ رقتسا هدالب ىلإ لصو

 اهيف ٌرسسكنا ٌةميظع ٌةلتقم ثلّصحف رخآلا ىلإ نيقيرفلا نم لك مّدقتو هركلسع
 نم ماشلا فارطأ يليام ٌروميت ذخأف هركسع ٌلْمش قّوفتو ريأو مورلا ٌبحاص
 ةعمو هدالب ىلإ عمجر مث . مورلا ةكلمم يسرك يهو (اصوُب ) ذخأو مهدالب

 وميت لخد مث « ٍةنسلا كلت نم هلاقتعا يف َيفوتف ًالقتعم مورلا ُبحاص ديزي وبأ
 َكلامملا خّود هنأ ٌلصاحلاو « اهيلع ٌبلغ ىتخ نيملسملا ةكلمم لزانو ٍدنهلا ٌدالب
 ماشلاو « ٍرهنلا ءارو ام عيمجو مجعلاو لب ةيمالسإلا ٍدالبلا بلاغ ىلع ىلوتساو
 هل عقو ام ىلع عالطالا بحأ نمو . ِكلامملا هذه نيب امو ٍدنهلاو مورلاو قارعلاو

 وهو هتريس يف فّلؤملا باتكلاب هيلعف ٍدابعلاو دالبلاب عنص فيكو محالملا نم
 دقو ( هاش بَرَع نبا ) هَّلؤم ةمجرت دنع هيلإ ةراشإلا انمدق دقو ٌفيطل ٌدلجم
 ٌفرعيو « هيلع فقو نم لك هل رهبني ام هبئارغو ٌروميت بئاجع نم هيف فصو
 راتتلا كلم ناخ زكنج نإف « هّلثم هدعب الو هّلبق تأي مل يذلا كلملا اذه رادقم



 لحل ىربكلا ةيغاطلا مظعألا ناطلسلا ياغرط نب كنلروميت

 ٌرشابي مل كاذ نأ الإ اذه كلهأ ام ىلع ًةدايز ٍدالبلاو دابعلا نم كلهأ دق ناك نإو

 يف هّتوم دعب ٌبلاغلا لب هتايح يف هلعف ام ٌعيمج ناك الو « هّضعب الو اذه هرشاب ام

 عيمجل ٌربدملا هتاحوتف لكل ٌرشابملا وهف ٌةيغاطلا اذه امأو . هدافحأو هدالوأ ةنطلس

 ًاليوط ًاخيش ناكو هتانكسو هتاكرح يف نمزلا بيجاعأ نم ناك دقلو « هكراعم

 عمو ٠ هرمأ لئاوأ هّلجر ْتَبِلُس جَرَعلا ديدش جرعأ هْجولا ّنسح ةيحّللا َليوط ًالوهم

 ىلع ًامادُقم ءامدلل ًاكافس امولظ ًارابج ًاعاجش الطب ًاباهُم « مايق نم يَّلصُي كلذ

 ةريثك ًانادلب بّرخو « هللا الإ مهيصحُي ال ام ممألا نم هتنطلس ةدم يف ىنفأ . كلذ

 بحُيالو ٍديعبلاو بيرقلا عم ّدجلا كّلسي توصلا ٌريهج ناكو ءّرضحلا توفت
 ًالغبو المج هيف دازو ٌةدئاز ٌةراهُمو ىلوط ّدي هيف هلو جنرطشلا بحيو « َحازُملا

 ةاملعلا بّرقيو ٌدارفأ الإ هيف هّبعالي نكي مل ثيحب ٌرشع ّدحأ يف ًةرشع هتعقر لعجو
 ىندأ هّرمأ فلاخ نَم نكلو « مهلزانم مهلّرتيو ٌفارشألاو َناعْجّسلاو ًءاحلُصلاو

 الإ ّدالبلا برخأ امو ببسلا اذهب ىنادت ال هنيه تناكف «همد حابتسا ٍةفلاخم

 هلو « َكّلِه ةفلاخم ىندأ هفلاخ نمو َنمأ ٍةلْهَو لوأ نم هعاطأ نم ناك هنإف « كلذب

 خيراوتلاب ةفرعمو ءىطخُت نأ ّلق ٌةسارفو « ٌةبيجع برحلا يف ٌدياكمو ٌبئاص ٌركف

 ًارفس اهنم ءيش ةءارق نع هسلجم ٌرلخ مدعو اهعامس ىلع [ 871 هنامدإل

 ًايمأ هنوك عم اهيف ًاقذاح ناك اذإ ام ٍةعانصب ٌةفرعم هل نمب ٌرْكُم ناكو « ًارّضحو

 دمتعيو ةيلغملاو ةبكرتلاو ةيسرافلا ةغللاب ْقذح هلو « ًةءارقلا الو ًةباتكلا نسحُي ال

 مالسإلاب هرّهظت عم ملاعلا ىنفأ كلذلو « ًالصأ اهلعجيو ناخ زكنج َدعاوق

 اهُكِلمي مل يتلاو اهكّلم يتلا [ 177 ] ٍدالبلا عيمج يف ُسسيساوج هل ناكو . هرئاعشو

 الف « موري ام عيمجب هنوبتاكيو اهتيلج ىلع ًةنئاكلا ٌتداوحلا هيلإ َنوُهْنُي اوناكف

 دارأ اذإ ناك هنأ هئاهد نم ّعلبو « اهلهأ نم ةريصب ىلع وهو الإ ةهج ىلإ هّجوتي

 تقولا يف هجوتلا ىلع ّيأرلا َعقي نأ ىلإ اورواشنو ةلودلا ٌرباكأ ٌعممج ٍةهج ّدضق

 رَّذَحلا نوذخأيف اهّلهأ تاهجلا كلت ٌسيساوج بتاكيف ةينالفلا ةهجلا ىلإ ينالفلا

 َتاذ مهب ّجّرع لامشلا َتاذ نيرئاس اوحبصأو ُريفنلا برص اذإف مهديغ نمأيو

 . نولفاغ اهّلهأو ديري يتلا ةهجلا ِمَهْدّيف نيميلا



 ىربكلا ةيغاطلا مظعألا ناطلسلا ياغرط نب كنلروميت "0

 ناكو ءورب ةّدش عم تلزنت جولث ببسب اطخلا ٍدالب ذخأل هجّجوتم وهو تام
 « ٍرفسلا اذه ىلع هُمزع َيِوَق 7[ هّكاله ] هللا دارأ املف ءاتشلا مايأ يف رفاسي ال
 نكي ملو . ةئمنامثو عبس ٠١ “ ةنم نابعش ٍرهش ّرشع عباس ءاعبرألا موي هّثوم ناكو
 ىلع مهيأر قفتاف روميت نب هاش ناريم ٍنب ليطخ هديفح ىوس هدافحأو هينب نم هعم
 ًالاومأ مهل لذبو نيّدوجوم هّمعو هيبأ نوك عم ةنطلسلا يف ٍروكذملا ليلخ رارقتسا

 املف « روميت ةكلمم ّيسرك تناك اهنإف دنقرمس 27[ يهو ] هدالب ىلإ عّجرو ةميظع
 توبات يف روميت ٌةْتُجو نوكبي مهو ٍدادحلا ُبايُث مهيلعو اهب نم هاقلت اهبراق
 ٍدادجلا ٌبايث مهيلعو مهُسوؤر ٌةفوشكم ٌةاشم ءارمألاو ِكولملا ٌعيمجو «٠ سونبأ
 . ًامايأ َءازعلا هيلع اوماقأو هونقد ىتح

 نيدلا فرش يضاقلل لاق هنإف نينامثلا براق هلعلو : 0( يواخسلا لاق )
 باجأو ةنس نوسمخو عبس نآلا ينس فرشلا هل لاقف ؟مُكتس مك هريغو ّيراصنألا
 غلبي مل ٌةميظع ٌةمه هل تناكو ء مكدلاو نوكأ نأ حّلصأ انأ : لاقف كلذ وحنب هريغ

 دالبلا حتفي لاز ام هنإف « بئاوطلا عيمج نم كولملا نم ِكلم ٌةمه اهّومُس ىلإ

 ةكلمم ىلع هئاليتساو هدالب يف همايق ذنم ميلاقألا ىلع يلوتسيو ٌكولملا رهقيو
 دق ام ٌةرثك كلذ نع هَّدّضي ملو وزغلا يف تام هنأ كيهانو « تام نأ ىلإ هضرأ

 تناك يتلا يضارألا نم هيلع ىلوتسا دق ام هافك الو « كلامملا نم هديب راص

 . اقح ُكلملا وهو ُرمألا هللو « همّدخخ ةلمج نمو هباكر تحت مه ِكولم ةدعب ةمئاق
 . دنهلاو مورلا دالب يف كلذك َء ٌعنصو ٍرافكلا نود نيملسملا وزغب ٌىرْغُم ناكو

 ةّدع ىنبو « هّرنلا مظعأ نم تناكف ٍةبيجع روصقو َنيتاسب ًةدع َدْئقرَمس ٍرهاظب أشنأو

 عمجي ناكو . ٌزاريشو ٌدادغبو ّقْشمدو صْنحك ٍرابكلا ٍدالبلا ءامسأب اهامس ٍتابَّصق

 نم ناكف ةلمجلابو ١ مهتنعتيو مهُلِئاسيو هماقم يف ةرظانملاب مهُّرمأيو ًءاملعلا

 )١( هكالهإ [ ب ] يف .

 ] 68ب ] نم ةدايز [ .

 عماللا ءوضلا يف فسشز ) 99/9 ( ,



 ؟١»#خ يسلبارطلا تباث نب دمحم نب تباث  ةئلثملا ءاثلا فرح

 نم ىلع ًءاشي نم طّلسي هنأو ٍةيهلإلا ةردُقلا ىلع ٍةلادلا ملاعلا ىلإ ٍةزرابلا بئارغلا

 ثالث تاجوزلا نمو « خر هاشو ناهاش ريم هتوم دنع دالوألا نم هل ناكو 3 ءاشي

 هلاوحأ ىلع عالطالا مار نمف « َسيرارك لمتحت هّتمجرتو ديثك يش يرارتسلا نمو

 . هيلإ ةراشإلا انمّدق يذلا هّيريس باتك ىلإ ْعجريلف
 عام د

 ةثلثملا ءاثلا فرح

 2"”برغلا سلبارط ْريمأ يسلبارطلا تباث نب دمحم ْنِب ثباث 6

 مهنم ّمِلِق نأب ٌجنرفإلا هيلع لاتحاف ًاَرِغ ًاباش ناكو هيبأ [ 45 ] دعب ةرمإلا يلو
 نم دلبلا يف نم اوّلسارف « هلتاقُم مهو راجتلا ةروص يف بكارم ةّدع يف ٌةفئاط

 دلبلا يف ىأرف ًابّرجم ًانامُجْوَت مهدنع نم اولسرأو مهرس ىلع مهوعلطأو جنرفلا

 ٌَمَمجي نأ تباث ىلع راشأو ٌةليحلا هل تّمتف « كاذ ذإ مهدنع ٌبحلا ةّلقل ءالغ

 جنرفإلا ٌراجّت هيلإ ٌنئمطتل ةعلقلا يف هدنع اهّلعجيو ٍدلبلا دنج عم يتلا ًةحلسألا

 يذلا َسّمخلا نأ هل ركذو ١ عئاضيلا نم مهعم ام اوعيبيو مهبكارم نم اولزنيو
 تالوكأملا نم مهعم امب ٌسانلا عفتنيو ديثك ّلام هنم عمتجي عئاضبلا نم هّضُخي

 مهعم يتلا عئاضبلا ضعب '”[ مهبكرم ] نم اولزنأ كلذ َجنرفلا غلب املف . لعفف

 املف مهنم اهئارش ىلإ اوعراسو دلبلا ّلهأ حرف نيتلا نم ٍلادْعأ ٌةدِع مهعم ناكو

 مهيف اولتقف « نولفاغ اهّلهأو ٌةدحاو ٌةعفد ليللاب دلبلا ىلع اومّجه مهيلإ اونأمطا

 هب َنطفف رصقلا نم هتمامعب ًايْلدتم ٌثباث بّرهف ًةعلقلا اورّصاحو ءاوؤاش فيك
 ةنس يف كلذ ناكو « دلبلا ىلع جنرفلا ىلوتساو « هلتقف هيداعُي نمم برعلا ٌضعب

 . ةئمعّبسو نيسمخ تس 1

 )١( ةنماكلا رردلا . ( 98/5 ) مالعألا ) 059/1 -  07٠مقر ١479 ( .

 ) )5مهبكارم [ ب ] يف .



 دعس يبأ نب دمحم نب ةثيمر نب ةبقث 514
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 ©)ةكم ٌريمأ تفيرشلا ْئنسحلا

 ٌنالجع لقتساو « افلتخا مث ٌددم امهدلاو وتوم دعب ًاعيمج ارمأت نالجمع وخأ
 ٌةليلج ٌةيده هعمو (747) ةنس ناضمر يف ّرصم ىلإ ةثيمر نب ' ””[ ٌةَبقُث ] ميق مث

 ُنالجع هوخأ نوكي نأ بلطو ًةليلج ًةيده مّدقو (705) ةنس ىرخأ ةرم مدقو

 مث امهيبسب احلا ىّذاتو , نيفلتخم ٍناوخألا رمتساف ٠ هيلع َعلُخو بيجأف ًالقتسم

 ,قلطأ مث ؛ وطب نجف (1704 ) ٍةنس مسوم يف ةبقُث ىلع ضبقف ًاركسع امهيلإ زّهج
 ملف ككل هعبتو رصم نم ٌةبقث بره مث انهم نب ضايق ةمافشب ( 14+ ةنس يف

 ٌجاحلا هُجوت دعب ةكم مّجهف ( 75١ ) ٍةنس مسوم ىلإ ةكم جراخ رمتساو هوكردُي
 ىلع ىلوتساو نييرضملا ةهج نم نيذلا ءارمألا لويخ َبّهنو ًةحيبق ًالاعفأ اهب ٌلَعفو
 كارتألا ٌرَسكنا ىتح مّرحلا يف ٌةميظع ٌةلتقم نيتفئاطلا نيب عقوو ء مهتويب يف ام

 ٌةأرما هتراجأف ِكرّثلا ديمأ َر ٌرسأو ٠ ٍنمث سخبأب مهنم رسأ نم اوعابو مهزنكأ لتقف
 نيدلا ّىقت يضاقلا ةعافشب ٌةبقث هقلطأ مث باذعلا عاونأب بّذعف لثقلا نم

 َبْكرلا اوُقِحّلَف عيقبلا ىلإ جرخف ةكم نم جؤخي نأ ةطيرش ىلع "”[ ٌيرارحلا ]
 رخاوأ يف ( ُثوملا ) هّكردأف ةكمب كلذ دعب لقتساو « مهعم اورفاسف ّيرصملا

 . ةئمعبسو نيتسو نيتنثا 57 ةنس ٌناضمَر

 ل

 . (187 مقر 081 68+ ١/ ) ةنماكلا رردلاو . ( 1٠١/9 ) مالعألا (1)
 . ةثيمر [ ب ] يف (؟)

 . يزارحلا [ب ] يف ()



 قلد نيدلا لامك نب رفعج نب بلغت نب رفعج  ميجلا فرح

 [ با7 ] ميجللا فرح

 '"”يوفذألا لضفلا وبأ نيدلا لامك نب رفعج نب بلغت نب ٌرفعج 7

 ٍنيدلا ٌيقت خيشلا لاق ةئمتسو ٍنامث 58٠ ةنس دعب دلو ٌنعفاشلا ٌيقفلا ٌبيدألا

 يف ٌرهمف هدالب يف لغتشا : ّيدّمصلا لاق . هللا دعو ىّمسي ناك 29[ هنأ ] يكبسسلا

 ًاريثك هنع ٌلّمحو ناّيح وبأ مهنم ةعامجب بّدأتو هّريغو ديعلا قيقد َنبا مزالو نونفلا

 علاطلا ) و ( عاملا ماكحأ يف عابتالا ١ فئصو . هدلبب ٍناتسب يف ميقُي ناكو

 هعيماجعم ٌلكو (رفاسملا ةفحُت يف رفاسلا 'ٌيدبلا ) و ( ديعصلا خيرات يف ديعسلا

 : هنمف « ٌنسحلا ٌرثنلاو ٌمظنلا هلو اقيسوملاب ٌةربخ هل تناكو ؛ ٌةدّيج

 ٍطايِع طْرَقو "”[ ٍطّلغ ] ىلع ٌتعبط
 [ 40 ] طالغألا رهاظ ٍلَقنو ًالدج

 انرصع يف انرّضمب َسوردلا نإ

 ٌٍةياهنل يهتنت ال ثحابمو

 )غ2

00 

2 

 اهلك ثحابم يدِبُي سّردمو

 هملع ٌةياغ راص دق ثّدحم و

 ًايلاع ًاثيدح يورت ٌةنالفو

 مهريرغو مهزيزع نيب قرفلاو
 هُبأد مهيف ٌديرحُتلا ٌلضافلاو

 ٌةرهج تدان مثلا نيد ٌمولعو

 طالخألاو طيلختلا نع ثأشن

 يطايمذلا نع اهيورَي َءازجأ

 طابسأ نع كاذ يوري ُثالفو

 ٍطانحلاو طاّيخلا نع ٌحصفأو

 ٍِطارَقُب وأ ( نيلاطاطسزأ ) ُلوق
 يطاسب ٌيط هيف ٌنامز اذه

 ةبيَّطلا لكآملا نم ولخي ال كلذ عمو ءايندلا نم ًالّلقتم ًٌالضاف ًاملاع ناكو

 3 ةئمعبسو نيعبرأو ٍنامث 44 ةنس لوأ يف ( تام )

 076/١ ) ةئماكلا رردلاو . ( 157/5) بهذلا تارذشو . ( 11 - )١17/1 مالعألا

 نوئظلا فشكو .(15175 مقر 444/١ ) نيفلؤملا مجعمو .( ١467 مقرا 619 -

 .( 1١917 )و(؟هورككال/))
 . [ ب ] نم ةدايز

 . طغل [ ب ] يف



 يزومرجلا دمحم نب رهطم نب رفعج ديسلا "3253

 ©"ْيزومْرجلا دمحم نب رهطم ْنب ٌرفعج ديسلا 7

 دعبو نيَّدُعلا ّدالب ٌليعامسإ هللا ىلع ٌلكوتملا هآلو « ٌرعاشلا ٌبتاكلا ٌسيئرلا
 ٍمساقلا مامإلا نب نسحلا ٍنب ٍدمحم نب ىبحي ٍنيرلا دبع ديسلا عم ًبتاك راص كلذ
 ًاهبشتم ةمجرتلا ٌبحاص ناكو «امهريغو نيدٌعلا دالب ىلع ىلوتسا امل

 « هرعش يف ىتح امهرُكذ نم ًارثكم ءىباَصلا قاحسإ يبأو داّبع نب بحاصلاب
 ١ قئافلا حيشرتلا دعب كلذ يف هّلوق ّنسحأ امو

 يبابحأ فاطعأ ُتَهباشف 5 ناب ٌناصغأ تقناعت
 يباَصلاو بحاصلا ىلع ٍهأ يبحاص ابَص يبلق ابَض ْذمو

 داجأو نوجملا يف هلوقو

 ُبهشأ ُبيشأ نوللا يف امهاتلكف يتلغبو ُتْبِش نيح ينقذ هباشت
 ُثكرأ تنك يتاْكب مأ يتيخل ىلع مكتيتأ َمالع يردأ ام هللاوف

 هدلاوو « نيدُعلاب يفلآو نيعستو تس ٠١47 ٍةنس دودح يف ( هّتافو ) تناكو
 « ةروهشملا ٍةلفاحلا ةريسلا ديؤملا هيلوو ٍدمحم نب مساقلا مامإلا ةريسل ٌعماجلا وه
 ©9ةايعامسإ هللا ىلع لكوتملا ُمامإلا هآلوو « ٌةيّلك ٌةيانع ِكارتألا برح يف هل ناكو
 م

 ملعلا رجه [؟١98 2 55٠ 237485 4 . 7071 ريزولا نبال ىولحلا قبط : رظنا )١(
 .(1 مقر 5506/40

 ٌرهطملا ٌديسلا نأ مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي 27[ نيدلا دامع ] ديسلل نمزلا ةجعهب يفو قفز
 دنع نم مساقلا ٍنِب ٍدمحم هللب ٍديؤملا مامإلا ٍةلود لوأ نم َةمتُع دالبل ًايلوئم ناك يزومرجلا
 رهش سداس يف اهب هتافو خيرات ىلإ ©[ اهل ] ًايلوتم ٌروكذملا ديسلا رمتساو اهل هجاتفتسا
 ًاعتمم ٌةنس نينامث قوف نسلا يف غلب دقو ةنس فلأو نيعبسو تس ءال5] ةنس ةجحلا

 . ها كلانه ام ىلع ةدهاشملاب علطمو كلذب فرعأ [ ىيحي '+”ديسلاو ] هعْمسو هرصبب
 . [ب ] نم ةدايز ()
 . وهو هللا همحر نيسحلا نب ب ىيحي ديسلا هركذ اذكه [ ب ] يف (ب)

 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 1 يسكرجلا ديعس وبأ رهاظلا قمقج

 (”يبمكزجلا ديعس وبأ ٌرهاظلا قمقج -

 هقتعأ مث كتاتألا نب ٌءالعلا هنم هارتشا مث ٌديغص وهو اجاوخلا ٌرصم ىلإ هبلج

 رهاظلا هعفدف « قت هّمِلْعُي نأ ريغ نم هيلإ همّلسف هايإ هيطعُي نأ يف ٌرِهاظلا هّملكو
 َريمأ ٍدّيؤملا مايأ يف راص مث ٍةَرشع َريمأ ةيرصانلا ةلودلا يف راص مث « لانيإ هيخأل
 يف رقتسا مث « نيمَّدقملا ّدحأ ٍديؤملا دعب راص مث ءراد نزاخ هلعج مث « هاناخلبط

 ةيكباتألا ىلإ ( 805) ةنس يف هلقن مث ء يابسرب يفرشألا ٌمايأ ىربُكلا ةيبوجُحلا
 يف هدعب ٌرقتسملا هدلو ىلع هاصوأ نأ دعب ٌفرشألا تام نأ ىلإ اهيف ٌرمتساو

 « ةمجرتلا بحاصب ةدوقعم اهّلك ٍةنطلسلا ٌرومأ تراصف « زيزعلاب بقلملا ةنطلسلا
 مست ءاعبألا موي يف نكست ةريسي مايأ دعب هعلخ من ةروص هعم وه امنإ زعلاو

 افص نأ ىلإ رّدكلا ٌضعب هتنطلس لئاوأ يف قفتا مث ( 447 ) ةنس لوألا عيبر ٌرِشع

 ةمجرتلا ٌبحاص نوكيس هنأ ( ٠ 4 ) ةنس يف ٌصصخش هربخأ ناك دقو ُتقولا هل

 لاوحأ نع ليفغتلاو هّلولل ٌدهظم لب كاذب ٍروظنم ٌريغ تقولا كلذ يف وهو ًاناطلس
 نيحلاصلا نم ٌةعامج ًاميدق هب رّشب اذكو. . ةبيهلل ٍةلَّلقُملا بابسألا يطاعتو سانلا
 ٍموصلاو تاولصلا َريثك ًالداع ًاكلم ناكو . هّمدق َتَبْو ةنطلسلا يف رمتساو

 ظفحُت الو ٌةلز كلذ يف هنع ٌطَبضُي ال تاروذاقلاو تاركتملا نع ًافيفع « ةدابعلاو

 هتئيهو هسبلم نم ريثك يف ِكولملا ننس ىلع شمي مل ثيحب ًافّشقتم « ٌةوُقه هل
 اولَخد اذإ نيحلاصلاو ءاهقفلل موقي [ 861 « ًاعضاوتم هلاعفأو هتاكرحو هسولجو

 ملعلاب ٌماملإ هلو ٠ مهترضحب سلجملا يف عفتري الو هنم مهبيرقت يف ٌغلابيو هيلع
 يف هتبغرو هّترْمإ لاح يف هيلإ ءاملعلا ٍدٌّدرت ةرثكل لئاسملا ضعبل ٌداضحتساو
 ٍلهأ ٌّضعب يطعُي دق هنإف ريذبتلا ىلإ بّسنُي ثيحب ٌدئاز ٌمرك هلو « مهنم ةدافتسالا

 نم تناك نإو تاركنملا نم ريثك ةلازإ يف ٌةيانع هلو « ًادعاصف رانيد َفلأ ٍملعلا

 ىلإ مهرضحُي نم لِسرُي ناك ثيحب ماتيألا ىلإ ٍناسحإلا ٌريثك ناكو «قنطلسلا راعش

 بهذلا تارذش .( 17417 مقر ال4  الا١/# ) عماللا ءوضلا .(15/؟) مالعألا (1)

 .( 0/١9١
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 . مهنم ٍدحاو لك يطعيو مهّسوؤر حسميف هترضح

 لهأل رّرقو « سرادملاو عماوجلاو رطانقلاك ةماعلا حلاصملا نم ًاريثك حلصأو

 ّلقأو ٍرانيد ةئم نم مهيلإ لمحي مهنم ةءارقفلا ًاصوصخ ٍةنس لك يف َبتاور نيمرحلا

 مهيلإ دّدرتو مهاداهو يفارطألا َكولم َنَّداهو . كلذب هل ٌءاعدلا رثكو ٠ رثكأو

 ليخلا لعنب يفي ال كولملا عم هلعفأ ام لك لوقي ناك لب ٍةوق ٍبفعَض وأ زجع نعال
 ةّدح عم هٌدِضاَعت ٌةداعسلاو هدعاست ٌرادقألاو كلذ لك « مهيلإ ٌريسملا ٌثدرأ ول

 . هلل ٌلامكلاو ٍةطرْفُم ةردابو شطب ٍةعرّسو لاوحألا ضعب يف ةيرتعت
 ميظعتلا ٌريثك ناك دقو . هفاصوأ بلاغ يف كولملا نساحم نم وهف ةلمجلابو

 رجح نبا ظفاحلا دقف ىلع فّسأتي ناك ىتح مهريداقمب ٌةفرعم هلو ملعلا لهأل

 َنطْلست ثيحب هكيلامم يف ٌةتداعس ترهظ نمم وهو « نينمؤملا َريمأ هيّمسيو
 رهظُي راصو ُضرملا هب أدتبا نأ ىلإ هكلُم ىلع لزي ملو مهنم ٌةعامج [[1]

 وحن شارفلا مزلو ّطحناو رججعف ُلاحلا هيلع بلغ ىتح ةباتكلا نم عنتمي الو َدّلجتلا
 ةنس ٌرْفص ٍرهش ثلاث ءاثالثلا ةليل 2" نم ] ءاشعلاو برغملا نيب تام ىتح رهش

 دنع نس ناك دقو ةنطلسلاب روصنملا هدلول دهّعو . ٍةئمئامثو نيسمخو عبس 61

 ُهللا لعف ام هل لاقف هتوم دعب ءاحلصلا ٌضعب هآرو ٠ ٌةنس َنينامث ىلع ٌةدايز هتوم
 يذلا ُكلملا وه ام هل لاقف هيلع َدِرن نأ لبق نم َكلُملا اناطعأ دقل هللاو لاقف ؟ كب

 .ٌناكم الو ٌتقو اهيف مهل سيل اندعب ٌةعامج ءاجو لاق مث . ةنجلا لاق ؟هايإ كاطعأ
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 ةنس لبق ةرهاقلا مْلَق « ةرهاقلا ٌرهاظ ةناّتلا ىلإ ةبسن ةليقث ةدحوم مث ةانثمب

 )١( ب ]] نم ةدايز [.

 نيفلؤملا مجعمو . 177/١7 1١14( ) ةرهازلا موجنلاو . ( 185/17 ) مالغألا (؟)

 ةاعولا ةيغبو . ( 1875 مقر 015/١ ) ةنماكلا رردلاو ( 70/07 مقر ةهمء/كز

 نونظلا فشكو . (771/50-728) بهذلا تارذشو ٠(. مقر ةةم/ك)

 .(1م55را 55/50(



 1 نيسح نب نابعش فرشألا نب يجاح  ةلمهملا ءاحلا فرح

 عم عيمجلا يف عّربو ٍةديدع نونف يف 2)[ اهلهأ ] نم ةعامج نع ذخأو ( 6: )

 عبرأ يف اهُحرشو هقفلا يف ةموظنملا اهنم تفيناصت ًةددع فّنصو « ريخلاو نيدلا

 ىلع ياطلغم عرش رصتخاو ّصيخلتلاو ٌرانملاو قراشملا َحّرشو يتئادلجم
 . ٌصقنيو ديزي َناميإلا نأ يف ُربخآو « ةعمججلا ٍدَّدعت عنم يف ٌفنصم هلو « يراخبلا
 هيلإ تهتناو ةعدتبُملاو ةيداحتالا ىلع ًاديدش داقتعالا ّنسح ثيدحلل ًابحم ناكو

 ٌرمأ اذه لاقو عانتمالا ىلع ٌرصأف ٍةرم ريغ ُءاضقلا هيلع ضرُعو « ٍةفينحلا ٌةساير
 ملعلا يف ٌعاسّتالا ٌدرجم هيف يفكي الو حالطصا ٍةفرعمو 20[ ةيارد ] ىلإ جاتحي

 عضب نع ةرهاقلاب ةئمعبسو نيعستو ثالث 97 ةنس بجر ثلاث يف ( تام )و

 د د

 ةلمهملا ءاحلا فرح

 رصانلا نب نيسح نب نابعش فرشألا ْنِب يجاح
 2نووالق نب دمحم

 ىلع ةدايز نبا وهو يفرشألا نب يلع ٍروصنملا هيخأ دعب ةنطلسلا يف رقتسا
 مّدقتملا قوقرب ٍرهاظلا ةكباتأب بفصنو ٍةنس دعب لزُع مث حلاصلاب بقل َنينس رشع
 لبجلا ةعلقب [ 41 ] هراد يف ةماقإلاب هّرمأو ( 1/85 ) ةنس ٌناضمر رهش يف هٌركذ

 ِكَرَكلا ةعلقب نِجّسو قوقرب علُش نأ ىلإ رمتساف « ِكولملا ينب ةداع ىلع ًايرج
 قوقري داعو ٍرهشأ ةعست 20[ هّرود ] ماقأف روصنملاب بّقلو ةنطلسلا ىلإ ًايناث َديعأف

 )١( اهنايعأ [ب ] يف ,

 ةبرد[ ب ] يف (؟) .

 مقر ى1//* ) عماللا ءوضلا (؟) 940( .
 ) )4.نود[ ب ] ىف



 نيدلا فيس رفظملا كلملا نووالق نب دمحم نب يجاح 0”

 نأ ىلإ هرادل ًامزالم ٌروصنملا رمتساو ( 1/845 ) ةئس رَفَص يف هعلخو ةنطلسلا ىلإ

 تلطعت نأ دعب « ةئمنامثو ًةرْشع َعبرأ 415 ةنس ولاوش 211[ ًةرشع مست ] يف تام

 ىلع سأبلا َديدش ناك ينيّعلا لاق . هتّدج ةبرثب نفدو َنينس ذنم هيلجرو هيدي ٌةكرح
 زواج دقو ركّتملاو وهللاب ًالغتشم ناكو « هيلع ءادوسلا ةبلغل هِقَّلخ ءوسل هيراوج

 . هرمع نم نيعبرألا

 نيدلا ٌفيس ٌرفظملا كلملا نووالق نب دمحم ْنِب يجاح

 ) 'روصنملا نب ب رصانلا نبا

 هيخأ ةنطلس رخآ يف ناك املف . ةئمعّبسو نيثالثو نيتنثا 7" ةنس دلو

 يف كلذو نابعش يفرشألا لاو ْنيسح هوخأو وه هنَجبَسو هيلع ضبق نابعش لماكلا

 موي يف هيلع ءارمألا مايقب تلاز هّتلود .نأ قفتاف ( 747 ) ةنس ىلوألا ىدامُج

 « يجاح ناك ثيح نجُسو كسمأف ٍةنسلا كلت نم ةرخآلا ىدامُج َلوأ نينثالا
 اولخدأو « لماكلل َدِعَأ يذلا طاّمسلا هل  اوُدمف ٍةنطلسلا تخت ىلإ يجاح لقثو

 «اوردوّصو هّصاوخو لماكلا لامب طيحأو « يجاحل دع يذلا طامّسلا لماكلل

 وهللا ىلع لبقأ هنكل هب ئسمانلا حرفف ٌرفظملا يلو ام لوأ ٍراعسألا صخر قفتاو

 «ٍرانيد بفلأ ةئم ( قافنإ ) ةامسملا هتّيظح ٌةميق تلصو ىتح ءاسنلاب ففّعشلاو

 يف تختلا ىلع هولج ناكو « هيدي نيب ةعراصملاب نوبعلي نئابوألا رضحُي راصو

 ٌرشع يناث يف علو « ٍرّهشأ ةعبرأو ًةنس ّيقبف ( 7/41/) ةنس ةرخآلا ىدامُج ٌلهتسُم

 هنع ُثرفنف « ءارمألا رباكأ نم ةعامج لتق دق ناكو ( 7/44 ) ةنس ٌناضمر رهش

 كلذ ىلع همالف مامحلاب بعللا ٌريثك ناكو « ءارمألا ٌةيقب هنم شحوتساو ٌثتولقلا

 ٍناطلسلا ٌلقع راطف نيريط اهنم ٌُريمألا حبذق اهْحّبْذا هل لاقف « هئارمأ رباكأ ٌضعب

 ةرهازلا موجنلاو . ١4173( مقر 05 )5/17  ةتماكلا رردلاو .(67١1/؟) مالعألا :(0)

 .( 1١/5 ١غ ركع )



 قفل يئاعنصلا ركاش نسح نب دماح

 مث . هلم هرذح لع لخأف كلذ ذ هغّلبق يف فويسلاب هوعشبف 3 لحد اذإ هصاوخل لاقو

 هاخأ اورّرق مث هالتقف رخآلا هبرضو امهذحأ هتعط 2 هيلع لمح ناعمجلا

 . ةئطلسلا يف نسح ٌرصانلا

 20ئناعنصلا ركاش نسح ْنِب ٌدماح 5

 نب حالص ةمالعلا ديسلاك ءاملعلا رباكأ نم ةعامج نع ذخأو ءاعنصب أشن
 ةمالعلا ٍديسلاو « ّيماشلا ىبحي نب مشاه ةمالعلا ٍديسلاو ١ شفخألا نيسحلا
 بابكإلا ةياغ ثيدحلا ملع ىلع ٌبكأو « مهريغو ٌئماشلا نمحرلا ٍدبع نب دمحأ

 . ظعولا يف ممانلا هب عفتناو ةيوق ةكراشم ٍنونفلا رئاس يف كراشو هيف قاف ىتح

 يف ٌمقو هظعولو « هظعو عامسل هيلع نورّضحي ٌةريبك ٌةقلح عماجلا يف هل ناكو
 ينربخأ دقو « ايندلاب ٍلاغتشالا مدعو فشقتلاو دهزلا نم هيلع وه امل بولقلا
 هتاجاح ءارش رشابيو ةنشخلا بايثلا سبي ًاعئاق ًاريقف ناك هنأ هنع ذخأ نمم ٌةعامج

 نعالإ ٌطبضي الو « ِطْبضلا ًةياغ ٌةطوبضم هيتكو . هرومأ عيمج يف عضاوتيو هسفنب
 ثيدحلل هظفح ةعس ىلع ٌةلاد ٌتافلؤم هلو « هوم دعب ًاعجرم تراص ىتح ةريصب
 ( فيفختلاب ذاعم ٍرْمأ ثيدح يف فيطللا جذومنألا ) اهنم ُثيأر ؛ملعلا اذهل هناقتإو

 بتكي لب [ب"8] حورشلا طمن ىلع سيل نيصحلا نصحلا ةدعل ٌحرش هلو
 ٌتفقو « ًاريسفت الو ًاجيرخت ال ة ةدعلا ثيداحأ ىلع مالكلاب لغتشي الو ٌثيداحأ

 راصو ٍلالجلا ةمالعلل ٍراهنلا ءوض ىلع ًةيشاح ٌعمجو « ةدعلل يحرش دعب هيلع
 ديسلا ةمالعلل رافغلا ةحنم هتيشاح يف ام حجري ًةراتو ٍراهنلا ءوض يف ام حججري ًةرات

 نم اهيلإ جاتحي يتلا مولعلا رئاسو لوصألا ملعلنقتمب سيل هنكلو « ريمألا دمحم

 نيفلؤملا مجعمو .( 1١14 مقر 419 - )418/١ فرعلا رشنو .(151/5) مالعألا )١(

 - )5/1١"7 نغألا ضورلاو . ( 5١٠١ /0:) نيفراعلا ةيدهو .( 17895 مقر )١/511
 . 771 57* ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 581 مقر 17



 يناعنصلا ركاش نسح نب دماح ا

 ىلع مالكلاو [ 88 ] ثيداحألا نوتم ىلإ ٌمجري ام ىلإ ةبسنلاب امأو . لئاسملا رّرح

 ةيشاح يف امل ةيشاحلا كلت يف تابّقعتلا نم رثكأ دقو « ريظنلا ٌليلق وهف اهديناسأ

 . ٌلئاسمو ٌلئاسر هلو . ريمألا

 يوري نّم ٌتعمسو . فلألاو ةئملا دعب نيعيسو عْضب يف ٌةأجف هللا همحر تام

 ةمجرتلا ّبحاص نأ هغّلب امل لاق هنأ ٍريمألا ٌليعامسإ نب ٍدمحم ةمالعلا ديسلا نع
 بحاص ٌةيشاحو . دعسلا ةيشاح فاّشكلا ىلع نإ : فاشكلا ىلع ٌةيشاح ٌعمجي

 نع ٌةرابع ٍنميلا لهأ ٍناسل يف ُبقشلاو ٠ بّقشلا ٌةيشاح اهل لاقي نأ يغبني ةمجرتلا
 بعت هنأ هذ امل هيلع لماحتي ثوكذملا ديلا ناكو . نسخشلا وهو لعتلا باقم

 ىلاعت هللا امهمحر نيلجرلا فرع نم كلذ يل ىّور . اهُركذ مّدقتملا هتيشاح
 . ©""انايإو

 )١( هّضن ام ( ب ) شماه يف ركاش نسح نب ٍدماح ةمجرت دعب :
 نب دمحأ نب نسحلا ٍدباعلا دهازلا ٌئقتلا لماكلا ةمجرت هللا همحر ٌفلؤملا انهاه هكرت نمم

 ةيديزلا بهذم ٌمامإ نبيبشلا ةَضوعَم نب ٌيلع نب دمحم نب ىبحي نب يلع نب نيسحلا .

 ريفظ ىلإ ملعلا بلطل دنس نيرشع يف وهو لقتناو َنآرقلا اهب أرقو سنأ ٍرورح يذ يف دلو
 كراشو هريغو شفخألا نيسحلا نب حالص ديسلا [ ىلع *ققحو ] َنالْسُك ىلإ مث َةَجح

 ىلإ لحترا مث هوس سدت ٍريمألا ردبلا ىلع ّدخألا دارأو ًءاعنص ىلإ لصو ٍنوئفلا رئاس يف

 ٍةدافإلاو تْمسلا نسح يف ًةياغ ناكو َعوكألا هللا ٍدبع َنب ديز ّيقتلا مزالو اهنطوتساو ٍرامذ
 يف ًءاضقلا ّيلوو ٍةيديزلا بهذم يف مهتاريرقت ىلع ٍلومعملا بهذملا خويش ٌدحأ وهو

 لوخدلا ىلإ كلذ دعب ْدُعي مل مث « يبيبشلا يدْهَم نب ٌدمحأ يضاقلا نع ةباين رعت ةنيدم
 يبد رهش يف ٍرامذ ةنيدم يف يفوُت نأ ىلإ ثيدحلا ىلإ لامو « ٍةلودلا لامعأ نم ءيش يف

 ةنس لوألا ١١١6 ٌةمالعلا ىلوملا مهنم نوريثك ٌةعامج هنع ذخأو فلأو ٍةئمو نيتسو عست

 لاق ةمجرت نم ًاصخلم ىهتنا عجارف « هتمجرت يف ٌفلؤملا هركذ امك ّدمحأ نب رداقلا ٌدبع

 هحور هللا سّدق ريمألا ٍرذبلا ىلوملا تافلؤم ضعب نم اهيف .

 فرعلا رشن ) 1١/ 5717 17١مقر ١19 (.

 ةمجرتلا ردصم يف امك [ هخياشم نمو ] هباوصو طوطخملا يف اذك ؟*) .



 قفا يلامجلا يفسويلا حالص ني دمحأ نب نسحلا

 20[ يناميلا ] ييلامجلا ْيفْسويلا حالص نب دمحأ ْنِب ْنسحلا
 ””نئميحلاب ففورعملا

 هللا ىلع لكوتملا | مامإلا هيمأو ١ مساقلا نب هللاب ديؤملا مامإلا ٍةلود ٍنايعأ دحأ

 ٍةقّلعتملا ةميظعلا رومألاب موقي ناكو « ءايدألا لضافأو ءاملعلا رباكأ نم وهو

 هللا ىلع ٌلكوتملا ٌمامإلا هّهّجوي ناكو ٠ ًاسيردتو ًاسرد ملعلاب لغتشي مث « ةلودلاب

 نم هيلإ هثعب ام ةلمج نمف .. هريبدت ةوقو هلقع ٍةحاجّرو هتحاصفل تامهملا يف
 ماقف « ريثك لآ نيطالسلا نيب فالتخالا عقو امل َتوَمَرْضح ىلإ هلاسرإ تاّمهملا
 ناطلس ىلإ ضيأ ههججوو هتيانع ليمجو هيأر ديمحب ٌرومألا ثحّلصو مايق ّمنأ رمألاب

 ٍةعامج ٌلوصو بّلطيو مالسإلا يف هَبوغُر نّمضتت ٌبتك هنم هيلإ تلصو امل ةشبحلا

 نم َبكرو ًالجر َنيسمخ وحن يف هّجوتف « مهيديأ ىلع َمِلْسيل هيلإ مامإلا لآ نم
 ًارفس قيرطلا ىف م رمتساو « ةميظع ًاقاشم ىقالو كلانه نم هّجوت مث اخملا ردنب

 لخدق ىراصنلل ٍديع موي يف ةشبحلا ناطلس ىلإ لصوف ٍرهشأ ٍةعست وحن ٌةماقإو
 امل ٍديِرُم َريغ ٌكاطلسلا ناكو « ضيبلا بايثلا نم مالسإلا ٌراعش ًاسبال ناطلسلا ىلع

 هلعفي امك ٌةلسارملا "”[ هدصق ] مظعم لب مالسإلا يف بوغرلا نم هبتك يف هرهظأ
 ناطلسلا ةنيدم يف ٍةمجرتلا ٌبحاص رقتسا املف . قيرطلا َحالصإ ديري هنأو ُكولملا
 بهذلا نم نيراوسو صلاخ ٍريرح َةعْلخ هيلع َمّلْحي نأ دارأو هّباحصأ ٌمركأو هفاضأ

 انتعيرش يف لحي ال اذه : هل لاقف

 )١( يميحلا دعب يتأي يناميلا [ ب ] يف .
 ايحأ نم : فيلأت راهزألا تاحفص ىلع قرشملا راهنلا ءوضو .(87١1/؟) مالعألا (؟)

 « ةمالعلا مامإلا ديسلا موهفملاو اهقوطتم تالكشُم ققَحو ٠ موُلُعلا نم َسردْنا ام
 دمحأ نب نسحلا « لآلا نايعأ َنيَعَو « لامكلا ٍةَقَدَح روث « ةماهفلا ظفاحلا دهتجملا
 078/١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( )15/5-/١1 رثألا ةصالخو )١/ 31١ -1١6(. لالجلا

 ضورلاو ( 157/8 ) نونكملا حاضيإو . ( 594/6 ) نيفراعلا ةيدهو . (7999 مقر
 . 1478و 05ص يببرعلا ركفلا رداصمو . ( 147 مقر 178 2/١ ) نغألا

 . هلصقم [ ب ] يف قفرفز
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 هلاحضأ' ناك ىتح ٌةميظع ٌةلوص ٍدالبلا كلت يف ٍةمجرتلا بحاصل ناكو

 تبرعلا نأ ةشبحلا دنع عاشو . مهنويرضيو مهل اوضّرعت اذإ ىراصنلاب نوشطبي

 ناكو . مهرودص يف مهتباهم تدازف َسانلا نولُكأي هل مّجرتملا ُباحصأ مه نيذلا

 يه الولو كاذ ذإ ةشبحلا ّلهأ اهفرعي ال هنإف ّقدانبلا كلذ ىلع مهل ٍنيعم ٌمظعأ

 مهنومريف دارجلاك مهيلع نوُبصني اوناك مهنإف ٠ قيرطلا رورم ىلع اوردق ام

 َسيأ امل مث . اهريثأتو اهتاوصأل نوعّرفيو نومزهنيو مهنم نولّتقيف قدانبلاب
 مالسإلا رايد ىلإ عوجرلاب هل نذإلاب هبلاط ٍناطلسلا مالسإ نم ةمجرتلا ٌبحاص
 لصي ًاتقو هل نّيعف ٍرمخلا برش نم وحصي ال ناكو هل َنذأ نيح دعب مث «هنع لقاثتف

 َنايعأو هءارمأو هئارزو عمجو «مويلا كلذ يف ٍرمخلا برش َكرتو «عادولل هيلإ

 باب ىلإ مهلوصو دنع قدانبلاب اومري نأ هّياحصأ ٍةمجرتلا ٌبحاص رمأف هتلود
 تاوصأ ٌناطلسلا عمس املف «ٌةريشعت كلذ. نوّمسيو نميلا ٌلهأ هلعفي امك ٍناطلسلا
 ٌبحاص لخدف ٍناطلسلا باحصأ 5 رئاسو ًءارزولا برهو هناويإ نم بره قدانبلا

 ههيجوت [ 84 ةبهأ يف ذخأو هناكم ىلإ ٌناطلسلا داع كلذ دعب مث ّرادلا ةمجرتلا

 مامإلا ةرضح ىلإ ٌمجرو َنينس ثالث وحن هيدل هاقب ٌةلمج ناكو . مالسإلا دالب ىلإ
 ةمجرتلا ٌبحاص اهعمج دق ٌبئارغو بئاجع ىلع ٌةلمتشم ٌةلحرلا هذهو « ًاملاس

 : تايبألا هذه ةشبحلاب هتماقإ َمايأ هرعش نمو « سانلا يديأب يه َسيرارك يف

 باو حالصلا يف يغس لك ىلع
 ٍةياغ ٌكاردإ ناسنإلا ىلع سيلو

 مهرمأ ةياغ نوعاسلا ملع ولو
 اعد دقل نينمؤملا ريمأل لقف

 مهنأ نونظي ًاموق اعد ْنكلو

 ٌباوص داشرللا يف ٍداهتجا ُلكو
 ٌباجح نويعلل اهادم نودو

 باصي رورشلاب ٌصخش ناك امل

 باجي ءاعدلا دعب هل ٌقحو
 اوباصأق مهنيد يف ًاضرغ اومر

 ( تام ) ٌدْيِج هُرعشو كلانه هتماقإ ٌمايأ ٌراعشأ هلو « ٌةديج ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 ةنس فلأو نيعيس ١١ا/٠ ةنس ةجحلا يذ رهش يف

 ع نم هثلاث وأ رمنلا ديع يناث يف يميحلا دمحأ نب نسح يضاقلا ةافو نأ نمزلا ةجهب يفو )1١(

 كا



 ؟ يلع نب دمحم نب دمحأ نب نسح ديسلا

 نب حالص نب ىلع نب دمحم نب دمحأ ْنب نسحلا ديسلا

 27لالجلا نب يداهلا نب دمحأ
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 مضب ةفاغُ ةرجهب ٠ يفلأو و ةرْشع َعبرأ ٠١14 ةنس بجر رهش ىف ( دلو ) ريبكلا

 أشنو ةدغصو زاجحلا نيب ام ٌةيرق « ءاف بفلألا دعبو ٌةمجعم اهدعب ةلمهملا ءارلا

 نع ذخأو [ [791 ةراهش ىلإ لحر مث اهئاملع نع ذخخأو ةدعص ىلإ لحر مث . اهب
 نم ©[ اهيلاوح امو ] اهئاملع رباكأ نع ذخأو ةاعنص ىلإ لحر مث اهلهأ

 نب ٌنيسحلا ٌةمالعلاو ُيِمْيَحلا نمحرلا ُدبع يضاقلا هخياشم ةلمج نمو . تاهجلا

 ٍذرقلا ٍنايعأ دئاسو يتفملا ٍنيدلا رع 11 نب ] ةمحم ةمالعلاو دمحم نب مساقلا

 ىلع هتاداهتجا ررحو : ٌيدهملا مامإلل راهزألل ًاحرش هلعج ( راهتلا عوض ) اهنمف

 حرشُت مل ٌحْرَش وهو هفلاخ وأ ءاملعلا نم هقفاو نمب أبعي ملو « ليلدلا ىضتقم

 قفز

00 

 فرق

 قفل

 ريمح هابش ةنيدمب هئوكسو نابكوك دالبب ًامكاح ناكو .فلأو نيعبسو ىدحإ ٠١7/1 ةنس
 . نابكوك تحت
 . ةرايز ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 فرعلا رشنو .(؟41 مقر )١14/١ ١75 نغألا ضورلاو .(1898- 185/0 مالعألا

 رثألا ةصالخو .6 801٠١ مقر هلال 075/١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( 95 - م8/8)

 ١757و 77ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 140/0 ) نيفراعلا ةيدهو .(18-7/)

 ,.(5895و هالمو مالآو 159ر١ 76و 45/4 ) نونكملا حاضيإو . 9990و ١794و

 . [ ب ] نم ةدايز

 . اهلوح [ ب ] يف

 . 1 ب ]] نم ةدايز



 يلع نب دمحم نب دمحأ نب نسح ديسلا فحل
 ٌلوبقم وه ام هيفو . هقفلا يف ةئّودملا بتكلا يف هل ريظن ال لب « هلثمب ٌراهزألا
 الإ كرتُيو هلوق نم ذخؤي ٍدحأ 207[ ٌلكو ] رشبلا ٌنأش اذهو « ٍلوبقم ريغ وه امو
 رحبلاك َدّيسلا اذه نأ الإ باتكلا كلذ يف مهولا ٍةرثك َببس نظأ اموأ « موصعملا
 ٍةعّسو هملع ةرثكب ًاقئاو هل رهظي ام ميرحت ىلإ ردابيف « ران ةلعشك هئهذو راّخزلا
 يف ٌنشفخألا نيسحلا نب الص ٌةمالعلا ُديسلا لاق امك لوقأ الو . هئهذ ةوقو هترئاد

 حب وه لوقأ لب ٠ اهيلع ّمحل ال ٌماظع هنأ ةمجرتلا بحاص ٍتافّنصم ضعبل.هفصو

 1 . جاومألا مطالتم جاجُع
 ( ىهتنملا ٍرصتخم حرش ) و ( لوصفلا ٌحرش ) 27[ نيدلا 1 لوصأ يف هلو

 كلذ ٌُريغو ( ٍنيعّروتملا ٌماصع ) نيدلا لوصأ يفو ( بيذهتلا حرش ) قطنملا يفو

 ىلع دغسلا ةيشاح اهب لّمك ٌةيشاح هلو ء ٍنونفلا بلاغ يف تافلؤملا نم
 ٌلئاسرو ٠ ٌةديفم ٌتاعومجمو . ( دئالقلا . حرش ) ىلع ةيشاحو «. فاشكلا
 : اهّلوأ ( عاعشلا ضيف ) اهاّمس يتلا ةديصقلا هلو ٠ ٌةديدع

 هباتكو هسايقب ًامئاهاي هباحصو ٍدمحم نيد :نيدلا

 هتاحيجرت يف تاشقانملا نم ٌديثك يلو « ٌةمج ٌدئاوف هيف ًاسيفن ًاحرش اهَحرَشو
 يف هزيربتو هعاب ٍلوطو هرْدَق ميظعب يفارتعا عم نكلو « هتافلؤم يف اهرّرحي يتلا
 هب ترج امك لزالزو ٌلقالق [ ١ ] هرهد ءانبأ عم هل ناكو . يفراعملا عاونأ عيمج

 ٍةلدألا صوصنل نيرثؤُملا مهئاملع ٍرباكأ بتاج عضو نم ينميلا ٍرطْقلا لهأ ٌةداع
 مقتملا مساقلا ْنب ليعامسإ هلا ىلع لكوتملا مامإلا ناك دقو لاجرلا لاوقأ ىلع
 هلهأ الإ لضفلا ّلهأ فرعي الو « ٍلالجإلا ةياغ هّلجُي هُركذ

 ٍنامثل ٍدحألا ًةليل ( هّثوم ) ناكو كلانه هدبقو هيف تامو فارجلا نطوتساو
 َنسحأ امو « مظنلا َدّيج ناكو بفلأو نينامثو عبرأ ٠١ 84 ةنس رخآلا عيبر نم َنيِقب

 : 6 هللا لوسرل ًابطاخم اهيلإ ٌةراشإلا تمدقت يتلا ة ةديصقلا يف هّلوق

 )١( لكف[ب ]يف .

 بتكلا ءامسأ نم ملعي امك هقفلا لوصأ هباوص طوطخملا يف اذك (؟) .



 1 نسحلا نب دمحأ يدهملا نب قاحسإ نب نسحلا ديسلا

 هبامْلَت نم نيدلا يف الغ دق نم ٌنياِبُم ٌلالجلا ٌنّسحلا ِكئبا لُمو
 هباعصل مهملع 2" نم ] ًابئاه وأ ىئرولا ٍلاوقأ لثم نعزجاعال

 هباعلب ٍقّمحم لك ُتقرشأ يننأ يل ٌدهاوش ُتالكشملاف

 هباوبأ يف َسيلاطْسر ُتثمحاز ٍدمحمب يتودُف ٌةَجحم الول

(00) 

 فضز

 : هلمو

 هدراو ىلع ِكْباف هنسح يف ىوهلا ُلهأ ٌقرغَي ٍنداشو

 هدلاو يخأ فيخصت ٌتنياع هّمأ وخأ ّدخلا يف حال ذم

 : فّرصتلا نسح عم ًانّمضم هلو

 الج ٌنِباانأ اهل ٌتلقف ىنّوكتُت دعب ثّرداعف

 نب نسحلا نب دمحأ ٌيدْهَملا نب قاحسإ ْنِب نسحلا ٌديسلا 6

 ©27”دمحم نب مساقلا مامإلا

 ةمالعلا ديسلا ىلع ًارقف ءاعنصب أشنو 2 بفلأو نيعستو ثالث ٠١97 ةنس دلو

 . يف [ ب ] يل

 نيفلؤملا مجعمو . ( 177 مقر 405 459/1 فرعلا رشنو .(184/؟) مالعألا

 ١51/1١ ) نغألا ضورلاو ( 198 - 5917/8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 4014 مقر 588/1)

 - 15194/79) ملعلا رجهو . 3896و ؟؟؟ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( ؟04 مقر 1475 -

 .(4 مقر ١54١

 « مساقلا نب ٍنسحلا ٍنب ٍدمحأ يدهملا نب قاحسإ نب ٌنسحلا : هصن ام [ ب ] شماه يف

 تالامكلا عمج « لامكلا .هنم الإ دمتسي ال ل لامك ٌثدعمو « ٌءالّدلا هرّدكت ال جوج رحب

 هنع اهل سيلف لئاضفلا نم ءالضفلا يف قوفي ام زاحو « بسنت ال هاوس ىلإ ىهف

 فويسلا ٌةنسلأ اهنع كربخي يتلا ٌةعاجشلاو جاورألا هُقلل قرتسي يذلا ُرعشلا هل ٠ بهذم

 امب هتع ثّدح ف لك يفق « مولعلا يف ٌةفرعملاو ءاونألا ٌلِجخُي يذلا ٌةوُجلاو حامرلاو

 يتدابع قَْط تحت لدي الو هيلاعم رح يملق عيطتسي ال بادآلا ةمرشب مسقأ . ىرهت

 ويمألا ٌليعامسإ نب دمحم ديسلا هُحيشو انحش ملأ دق ءهيف عمُج يذلا لامكلا ُتصو
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 ”هريغو ٍريمألا ليعامسإ نب دمحم

 ًاسيفن ًاحرش اهحرش مث . ميقلا نبال ( يوبثلا يذهلا ةموظنم )

 نسحلا نب دمحأ يدهملا نب قاحسإ نب نسحلا ديسلا

 اهنم ٌفيناصت فئصو مولعلا بلاغ يف قاقو

 لئاسر اهنمو .
 قاحسإ نب ٍدمحم ةمالعلا ٍديسلا هيخأ عم ءاسؤرلا ّدحأ ناكو ؛« ٍةَدع مولع يف ٌةسيفن

 ناكو ٍماقلا نب ُنيسحلا روصنملا مامإلا هلقتعا مث ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا

 وهو اهنم . ةقئاف ٌراعشأ هلو . ٍنيسح نب ٌمساقلا هللا ىلع ٌلكوتملا ٌمامإلا هلقتعا دق
 : : "”نجسلاب

000 

 قفز

 هركف بيرق نع كُعمس ُحَّمطي يذلا مظنلا نم امهنيب راد امم ءيش يف هّركذ مدقتملا

 : هلوق كلس يف اهمظن يتلا هلُثو هلجم تافص نم ضعبب

 ٌملاعو ُكولملا دم اذإ كَم
 هّسوؤك ضيرقلا نسم رادأ اذإو

 ىغولا ٌبش نإ ءاجيهلا يف هارتو
 هنانول ًاقلطم اًيحُملا ٌنْلط
 ٌدرفُم اهيف وهف ٌمراكملا امأ

 اهّلك ّلضاوفلاو َلئاضفلا زاح
 ةهظاس َلذو هل ٌرِيظلاَّرع

 رتافدو رباعم لمأ د د نإ

 يرجاحلاو اهيلإو سيقب ًاسنأ

 رتاويو لساوعبي هتارين
 رذاحُم ريغ توملل ادعلا وحن

 يرباحم نيبعتأال اهعمجبف

 رباك نع ًارباك ٌرثآملا ىوحو
 رظانمبهلٌدحأامفهنم

 . هرصع مالعأل اهيف مجرت يتلا هتنيفس يف هللا همحر ففسوي نب قاحسإ يدبس مالك خلإ
 ٌباتك دابعلا ري ةريس يف دارُملا خولب ثباتك هللا همحر ٌومجرتلا بحاص تافلؤم نمو

 . نيدلجم يف ٌليلج
 : هصن ام ( ب ) شماه يف

 نمم وهو لاجرلا يب نب حلاص نب ّدمحأ يضاقلاو ىيحي نب مشاه ةمالعلا ديسلا ىلعو
 ا لاوّزلا ٍراد ةقرافمب الإ مهُقرافي ملو ٍتيبلا اذه لهأب صتخا
 يضاقلا ىلع اهيف أرقو « اهنايعأ ىلع هقفلا يف ٍرامذ يف أرق مث ءِنايبلاو يناعملاو
 نع ٍرثألا ملع يف ذخأف اهتالبو رعت َيلوو «نايبلاو َيناعملاو ٠ عوكألا ٌييلع نب هللا دبع

 يف هلّقنيف لامكلا ّنح يدهملا نب ٌدمحم هّقع هل ىري ناكو .

 . هتنيفس يف ففسوي ِنب قاحسإ يديس مالك خلإ

 رهتشا هدنس نمم ةعامج

 . لامعألاو تايالولا

 : هصن ام ( ب ) شماه يف
 ًابتاكم نجسلا يف وهو قاحسإ نب نسحلا ديسلل علاطلا ردبلا يف اهيلإ راشأ يتلا تايبألا

 0 . ًاعيمج هللا امهمحر ريمألا ٍدمحم ديسلا هخيشل



 ٌتَدَعَو

 يج ٌتايبأ يهو

 : اهتم

 : اهتم

 ب قاحسإ نب نسحلا ديسلا

 رجاح ٌةيبظ ٍدجولا ٌريسأ

 اة
 3 ١ 3 ةديصق هلو . ةديج

 رجاح ٌةِْيَط ٌدولا َريمأ ْتَدَعَو
 يل فيكف كاذب يدعو ثّقدصأ ْنِإ

 هّلحم هلع ٌتصتغم ٌعمدلاو
 ُثعلقأ ول اهدعو ّنسحأ ناكام

 ٍةَملُمِل مهئيدان اذإ ىتح

 الب مهل نيذلا موقلا نم مهو
 ٌتلواطف تامّدكملا توي اوداش

 ىوس ًارومعم هوداشام ٌتيأرو

 ُتصخشت تامركملا نأ ول ًامسق

 هئاسنإ ىرولا اذه نم ناكلو

 يتلا ميشلاب صوصخملا ىدهلا ٌردب
 يذلاام انلقف ًارط ىلعلا زاح

 نسحلا نب دمحأ يدهملا نب

 يرجاحم مالظلا يف قئطي فيطلاب
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 2 ال ىرخأ

 يرجاحم مالظلا يف قّرطي فيطلاب

 رفان ينويع نم مون عوجرب
 رداق ٌفّرصت هيف ٌفّرصتم

 يرظاون ءامس نع عمادملا ٌبحس

 ٍرئاشع ُلمف هنم ُبجعأو لشضف

 رئاخذ ٌريغ بطخلا يف مهشنظو
 رباقم لهأ ٌتيدان امنأكف-

 رثآمو نساحم لجأ كش
 رهاز مجن لك مئاعدلااهنم

 رماعب سيل هاراأف اقولا تيب

 رظانلا ٌناكم اهنم افولا ناك

 رباغلا نامزلا يف ةيربلا يف وأ
 رصاحلا ٌرصح تاف دق اهّدادعت
 رخآلا ٍنامزلا يوذل هتيقبأ

 رشن . قاحسإ نب نسحلا ةمجرت يف هتنيفس يف َفّْسوي نب قاحسإ يديس هدروأ ام اذه

 , ( 190 - 494/١ ) فرعلا
 : هصن ام ( ب ) شماه يف قلد

 يديس لاق ًاضيأ قاحسإ ٍنب ٍنسحلا ديسلل علاطلا ردبلا يف اهيلإ راشأ يتلا تايبألا هذهو

 ةنلثُجلا هذه هلو هلظفل ام قاحسإ نب نسحلا ةمجرت يف هتنيفس يف ٌفُسوي نب قاحسإ

 : فلآو ٍثمو نيثالثو سمح ةنس جحلا نم مّدق امل ٌريمألا دمحم َديسلا اهب أنه ٌةعيدبلا

 ٍدجن ميسللام ئيبحاص اي

 دهع نم هب ًطقاهلامو

 ةراشب ثلمح دق اّيٌّظأ

 ةرامإلا هتاتشت نم قوش نم

 يدن يفْرَعِب يحوّس ت دق

 دن ني هل سيل نم باغ ذُم

 ةرامأاهّيط ىف تعدوأ وأ



 يتاعنصلا يعايرلا فسوي نب دمحأ نب نسح ضر

 ديلا فْزَعب يحوس ثرطع دق ٍدِمن ميسنل ام يبحاص اي

 ٌعومجم وئاس ٌريثك ٌرعش هلو ريمألا ٌليعامسإ ّنب دمحم ةمالعلا هّحيش اهب حّدم
 رعش ٌءاملع بفيرشلا ٍتيبلا اذه لهأ ٌلكو .هلهأ دنع
 , نيعماجلا مهلضافأو مهرباكأ نم ٍةمجرتلا ٌبحاصو

 . ٌردانلا الإ كلذ نع ولخي ال ُءا

 ةسايرلاو بدألاو ٍملعلا نيب

 .بفلأو ةثمو نيتسا ١١١ ةنس يف تامو ءلامكلا تافص عيمجو قالخألا مراكمو

 20 ثناعنصلا ْيعابَرلا فُسوي نب دمحأ نب نسح -7

 فل

 يسْدَح قدص ناب دق معن معن
 يسن باغو يدعَس ينءاجو

 دَّجمُملا ةمالعلاٍديسلا
 دمحم ىدهلاردب ىدنلا رحب

 ةيكزلا ةرسلا مولع ُسمش
 ةقدرولا قئادحلا هر نم

 روجألا رفوأب مكووعو

 ٍبِيْعَملا يديس ايي مكلّوط
 ٌبتيرقلاو دذيبلا َحّودو
 اًربلا ءةايضلا ىلوملا متعطقأ

 ارّْفسلا يتأي رنبلا يف لزي ملف

 **رحبلا بوكر ديلا نكمأ ول
 يردب يتاه ٌةكماي لوقي

 رصعلا خويش نم ةعامج ىلع أرقو ٌرشع يناثلا ٍنرقلا سأر ىلع ًابيرقت دلُو

 يسفن ثيدح لصولاب حصو

 يدوب هشئضّصخ نم ددعي

 دي نع تامّركملا لاصخ يواح
 ٍدقحلا تايجوم نم ٌهدوَع نَم

 يدرولا نيا كيستي هئظنو

 ٍرورسبيملا كلحب ًةنئينهت

 يدملاديعملا هلل1محلاف
 *بيعَملا هُئيوطت مكّرسو
 دخلا يف ثّرِج دق عومد مكق

 اًرِيلا كيلع يرابلا بجوأ نم

 دجنو ةماهت نع لأسي
 يرجي بارغلا يف كيلإ راط

 دهججب نم هقارق ىلع يلام
 . هظفلب ىهتنا ٠ ناسحلا اهيناعم نم قرأ نامزلا عمس ىلع نطام تايبأ نم
 . صاصتخالا ىلع بصن *

 . ةيروتلا هيفو لمحي يأ **

 نيفلؤملا مجعمو .(165 مقر )18/١*  5١9 رطولا لينو (185/؟) مالعألا
 رداصمو .(1؟144 مقر )158/1-١59 نغألا ضورلاو .( 1١19 مقر 8/1
 . 77ص يبرعلا ركفلا



 7” يبرغملا دمحم نب نيسحلا نب ليعامسإ ني نسحلا

 يدوّسلا ّدمحأ نب ٍدمحم ٍةمالعلا يضاقلاو ٌيسبكلا ىيحي نب نسحلا ٍةمالعلا ديسلاك

 موف هلو ٠ ةرهطملا ةنسلا ملع يفو ةيلآلا مولعلا عيمج يف دافتساو . امهريغو

 ٌةءارق هلو ٌةلدألا هيضتقت امب ٌلمعو ٌفاصنإو ٌحيحص ٌروصتو يرق لاردإو قداص

 [ 41١ ] ٍنّملاو نيحيحصلا يفو ٍريسفتلا ملع يفو ٍنايبلاو يناعملا ملع يف ّيلع
 يف ملعلا ِةلَمَح نساحمو نافرِعلا لهأ نايعأ نم نآلا وهو . يتافلؤم ضعب يفو
 . ©"29هدلاو ٌةمجرت تمدقت دقو « ًءاعنص ةئيدم

 "”ْيبرغملا دمحم نب نيسحلا نب ليعامسإ ْنب ْنسحلا 7

 وه هركذ يتآلا مارملا غولب حراش ديفح يناعنصلا مث ءاعنص براعم ىلإ ٌةبسن

 هفلسك ءاعنصب أشنو فلأو ةئمو نيعبرأ ( ) ةنس دعب دلو رصعلا خويش خيش

 نب حلاص نب ٌُدمحأ ٌةمالعلا مهنم . ءاعتص ءاملع نايعأ نم ةعامج ىلعأ يفو

 نونف ةدع يف دحاو ٌُديغو ٌيماشلا ٌليعامسإ نب ٌنسحم ةمالعلاو « لاجّرلا يبأ

 هب عفتناو « هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلاو ِنايبلاو يناعملاو قطنملاو يفرصلاو وحتلاك

 نيزّربُم اوراصو هب اوجّرختو ءاملعلا ُنايعأ هنع ذخأو ٍنونفلا هذه عيمج يف ٌةبلطلا
 هّسفن ّدعُي ال ًافشقتم ًاعضاوتم ًافيفع ًاعرو ًادهاز هللا همحر [ ب74 ] ناكو هتايح يف

 « سوبلم يف عئصتي الو مهريغ نع ٌالضف هتذمالت ىلع ًاقح هل ىري الو ءاملعلا يف

 ©[ هيبنج ] ىلع هُعّضي بوثو َليوارَسو صيمقو ةريغص ةمامِع ىلع رصتقي لب
 رشابيو « هسفنب قاوسألا نم هتاجاح يضقيو بوثلا ناكم ؟؟)[ ًارازأ ] لعجي ةراتو

 نم لصحو يناكوشلا مالسإلا خيش ةمزالم ىلع رمتسا هل مّجرتملا ُدلاو يفوت نأ دعبو )١(

 عمجل رافغلا حتق ) هامس ماكحألا يف ًالفاح ًافلؤم فلأو ( راطوألا لين ) هطخب هتافلؤم
 ةنس يف هللا همحر هّئاقوو ىقتنملا ىلع ٌدئاوز ٌدئاوفو ٌدراوش هيف عمج ( راتخملا ةنس ماكحأ

 . ّرشع َتلاثلا نرقلا سأر ىلع ًاقيقحت هدلومو « ِةئم ًةْشع ينثاو نيعبسو تس 1

 . ( 71١8/1١ ) رطولا لين . (.ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 )١( مقر 519/1 ) رطولا لين . "7١ص راصقتلا 188 ( .

 . هج [ ب ] يف فرفز

 . يفوص رازأ [ ب ] يف )0



 يبرغملا دمحم نب نيسحلا نب ليعامسإ نب نسحلا فش

 اهيقلسيو هتباد دوقيو اهنم لمحلا ىلإ جاتحي ام هرهظ ىلع لمحيو اهّليلجو اهقيقد
 ريرحت نم هتذمالت راغص نم ٌدودعم وه نّم هل رذصتي امب ردصتي الو . هسفنب

 ٍملعلا ٌر ٌيشنو هيفن ةصاخب ٌلاغتشالا هدوصقم ٌّلج لب ٠ ٍملعلا لهأ ةارامُمو ىواتفلا

 هتاالقتشسم ن نم هل لّصحي امب يفتكي ةشيعملا نم هنم دبال امب ٌمايقلاو هلهأ ىلإ هئاقلإب
 . اهتراقح عّم حلاصلا هفلس نع اهئرو يتلا

 هبّغر نأ دعب عانتمالا ىلع ممص لب دعاسي ملف هبابش مايأ يف ءاضقلل بطُخو
 مهّتيأر اذإ نيذلا ءاملعلا نم هنأ ٌلصاحلاو . هُدُكذ ٌمدقتملا حلاص نب دمحأ هُحيش
 هلأس اذإ ناكو حلاصلا فلسلا طمن ىلع ٌةيراج هنوؤش ٌلكو لجو ّرع هللا ٌتركذ
 اميف وأ سردلا يف ءيش هيلع لكشأ اذإو هتذمالت دحأ ىلع باوجلا يف هلاحأ ٌلئاس

 لبُج هنأل ًاّيلج وأ آّيفَخ هنع ٌلوؤسملا ناك ءاوس ٍلابُم ٌريغ هنع لأس لمعلاب قلعتي
 نيدهتجم ِةرَّشع وحن هيدي نيب نيدعاقلا هتذمالت يفف اذه عمو . عضاوتلا ىلع
 . ًاعضاوت الإ دادزي ال وهو كاذ ذإ مولعلا عاونأ يف فّْتصي مهنم ٌضعبلاو

 ىلإ امهلوأ نم هيشاوحو ٍدّضعلاو هيشاوحو لّوطملا يف هللا همحر هيلع ٌثأرق
 ّضعبو « ًاريسي ًاتوق الإ هرخآ ىلإ هلوأ نم هيشاوح ضعبو يفاشكلاو ٠ امهرخآ
 مولع يف راظنألا حيقنت ضعبو فيرشلل اهّتيشاحو بطقلل اهَحْرْش و ةيسمشلا ٍةلاسرلا

 ٌدواد يبأ ننس َعيمجو « يوونلل هحرش نم ةعطقو ملسم حيحص نم ٌةعطقو ثيدحلا

 مارملا علب ٌحرشو ؛ اهل ٌيباطخلاو َنالْسر نبا حش ّضعبو اهيلع ٌيرْذْنُملا ٌرصتخمو
 ًارُعاصتو ًاعضاوت الإ دادزي ال ليمجلا هلاح ىلع رمتساو هلئاوأ نم ًاليلق الإ هدجل

 هتدئاف ىلإ ّعولبلاو ملعلا ةرمث ىلإ ٌلوصولا دارأ نم مصيف اذكهو « هسفنل ًاريقحت
 م وهو يك بلطلا ىلع نيو ادا ًالاقإ كل ف لا همحر ناكو ٠ ةيدرخألا

 هرثكأ تحرش لب « هتايح يف هيف ُتْعَرشو « ىقتنُملا حرش ىلإ يندّشرأ ْنَم ةلمج
 ضراوع نم ّيلع ىشخي هنأ يتبيَغ يف ثّدحتي ام ًاريثك ناكو « هيوم دعب ُهتممتأو
 ءاضقلاب ُتيِلّثبا ينإف ٠ هتسارف َعَقوأو هَسْدَح ّقدصأ امف « هتع لاغتشالل ةبجوملا ملعلا

 ثلاث ءاثالثلا موي يف رهللا راوج ىلإ ٌةرهاطلا هُحور تلقتناو ٍةنس نودب هتوم دعب

 : اهّلوأ ةديصقب هُتيئرو « بفلأو نيتثمو ٍنامث ١5١4 ةنس ةجحلا رهش نم نيرشعو



 ,لاعملا كر دهني اذ لع نمو ,ملاوعلاو العلا ُءْزَُر نكيلف اذك

 : اهّلوأ ىرخأ تايبأب ًاضيأ هتيثرو

 [ 45 ]ُحِلام كِدْعُب دعب اهنم ُبْذعلاو ٌحفاس كقارف نم وفراعملا ُنْمِج

 اةدمحم نب مساقلا مامإلا نب نيسحلا ْنِب ب نسمحلا ديسلا د14

 ٌملع اميسال ٍنونف ةدع يف ٌُرّربملا ٌةمالعلا ٍرادلاو ٍةافولاو ٍدلوملا ٌئيناعنصلا

 حرش ىلع ةيشاح هلعج قطنملا يف ٌففينصت هلو « هرصع ٌديرف هيف وهف لوقعملا

 ىلإ هيلع ةءارقلل هنودصقي اوناك ُءالَبن ٌةعامج هّتذمالتو « بيذهتلل لالجلا ةمالعلا

 : اهٌعلطم يتلا ٌةديصقلا اهنم ٌناسح ٌراعشأ هلو « هلزنم

 يعّيُطت ةايحلا يف كِلْضو لينلو يعّلطت دوجولا يف كتاذ لامجل

 عبرملا كاذب يفاوطتو يّجح هلامج نسحب يهازلا كهجولو

 ٌبحاص هيلع ىنثأ دقو ءامسألا ملع يف كلذكو ٌةيوق فّوصتلا ملع يف ٌدي هلو

 ةنس َناروُضِب دلُو هنأ هطخب هل بتك هنإ : لاقو ٍتافلؤم هل ركذو ( رّكسلا ةمسن )

 : هُعلطم « هيلإ هّبتك ًارعش هل ركذو بفلأو نيعبرأو عبرأ 4

 0 هداك هدم 1 عام 5

 منرتي ىوهلاب ٍدهاَحِل ًايَغَرَف ٌمزمْرُم وهف قوشلا يداح مئرت

 دقو « اهّضّرقو ٍرَّحسلا ةمسن ىلع فقو ٍةمجرتلا ّبحاص نأ ىلع لدي ام ركذو

 . ؟9هتافو ركذي ملو ٌةنس نينامث هرمع غلب

 رداصمو .(7؟97/6) نيفراعلا ةيدهو .( 1١4 مقر 491 - )458/١ فرعلا رشن )١(

 ملعلا رجهو . ( 708 مقر ١54/١ ١45 ) نغألا ضورلاو . ٠٠«ص يبرعلا ركفلا

 14١١4(. مقر 014/١ ) نيفلؤملا مجعمو .( "مقر )1198-1١١65/5

 ١١14 ةنس لوألا عيبر عسات موي اهنأ لاجرلا يبأ حلاص نب ديز ةمجرت يف هتافو ركذ لب )22(

 . فلأو ةئمو ةرشع عبرأ

 . ةرابز ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 يماشلا نيسحلا نب ديز نب نسحلا ديسلا <”

 00 ٌيماشلا نيسحلا نب ديز ْنب ْنسحلا ُديسلا 3

 ؛ هيقيطو يماشلا ىبحي نب مشاه ةمالعلا ديسلاك اهئاملع نايعأ ىلع < ًءاعنصب أرق
 هّسفن بعتأو ملعلا َرشنو ٌةيوق ةكراشم نونفلا نم هريغ يف كراشو ثيدحلا ملع يف عّربو

 هنع اوذخأو ءّماعلاو ٌيصاخلا هيلع لبقأو « ليلدلاب لمعلا نم قحلا ىلإ داشرإلا يف

 ثّرهظف تاقوألا عيمج يف كلذ نم لمي ال ناكو «هتقيرط ىلع اوشمو هقالخأب اوقلختو
 يف نكس مث ةلدألاب الإ نولمعي ال ٌعابتأ هل راصف َء ءاعنص يف نكس هنإف هب ٌعفنلا معو هئركب
 ةعامجلاو ةعمجلا ىلع نيبظاوم ةعاطلاب نيلغتشم ًاعيمج اهلهأ راصق عانس ةرجه
 اهيلع ٌردقي ال ةقيرط ميلعتلا نسح يف هلو . كلذك هّلِهأ راصو َنابهذ يف نكس كلذكو

 هريزو دنعو نيسحلا نب + سابعلا ّيدهَملا مامإلا دنع ةملكلا لوبقم ناكو « هئيغ

 مهيلإ بُنجيف مهل ههاج لّدبي راصيو جيواحملا نم ةعامج هب عفنف يملا يلع ِنب ّدمحأ

 هل ٌعمطم الو هتايح لوط هَبأد اذه ناكو ًاريقف هنوك عم ًائيش هسفنل ذخأي الو ًاريثك ًاريخ
 فئاظو ةدابعلا ةرثكو فّشقتلاو دهزلا يف هلو ٠ كلذ الإ ٍةلودلا بابرأ ةلصاوم يف

 كلذ يف ٍتالّسرتلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب همايق عم هُريغ اهيلع ردقي ال
 هفرعأ ملو هلك اريخ ناك دقلو « ةيعرلاب قفرلا ىلإ ٍداشرإلاو ٠ هنود ْنَمف مامإلا ىلع

 ةنس يف تام ىتح كلذ ىلع ًارمتسم لاز امو هفرعي نم لك هرابخأب ينربخأ هنكلو
 . ©[ اهنم ] ىلوألا ىدامُج "”[ رهش ] يف )[ بفلأو ٍةئمو نيعستو تس 3

 «©0َقلْفُملا ٌرعاشلا يناميلا لبهلا رباج نب ىلع ْنب ْنِسحلا [أ5-1-
 داكي ٌدعش هلو ء فلأو نيعبرأو ٍنامث ٠١54 ةنس دلو . ٌُديجملا ُرثكملا ٌقئافلا

 1١59(. مقر 498-479 ١/ ) فرعلا رشنو . ( 5 مقر )1١//5١1 ملعلا رجهو قد

 . فلأو ةئمو نيعستو سمخ [ ب ] يف ()

 .1 ب ] نم ةدايز (9

 .[ ب ]] نم ةدايز (5)

 مقر 011/١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( 70-74 /؟ ) رثألا ةصالخو . ( 7٠١0/5 ) مالعألا 2.(
 مقر )١0١/١- ١8١ نغألا ضورلاو . (744/5) نيفراعلا ةيدهو .( 23047
 . 1١( مقر ؟1528-١/85) ملعلا رجهو . 54ص يبرعلا ركفلا رداصمو . (4



 قفل قلفملا رعاشلا يناميلا ٌليهلا رباج نب يلع نب نسحلا

 ٍرعش ُلاويد هلو ٌةدوجلا هيلاغو . ناعم نحو ِكْبس َةَدْوَجو ةفاطلو َةَقر ٌليسي

 : "'هنمو 2” سانلا يديأب ٌدوجوم

 ُهَّلو ىمجلا ٍناَكس دنع هلو ىوهلا ولي ىرثأ
 هلمجُم ُنارُْملا لصف ٌنّرَح هاقسأ ٌمرْفُم

 [1*94]هلّئأت نم هاريال ادغف هبلق يف تمظع

 هّلَحْنأ بحلا يف نُّمةجو هلذعي ّلَظ نم ىأر ول
 هل ٌقحي ادجو ىضق نإ ٌجرحال كيفامأ لاق

 9 هلو

 يمد هيف لح عرش يأ ممذلل ٍظْفحلا َلِلقاي
 مكح نم حورلا َقيقشاي هّتِجهُم ٌتفلتأ نمل له

 : هلو

 اهباقلأ نم ٌتوملاو اهئامسأ نم ٌرانلاف
 : اهُعّلطم يتلا ٌةنانطلا ٌةديصقلا هلو

 قاتشملا رطاخ ام اقّتلا موي ٌقادحألا اهنأ ٌملعي ناك ول

 قالطإ هريسألام ُتحلاو 2هرسأ يف ادغ ىتح ىرهلا َلهج

 ٍنورقلا ريخ ضارعأ ةنوصملا ضارعألا بْلُث نم هب اهرّدك ام الول ٌررُع اهّلكو
 َلبِق هل ريزولاك ناكو ٍنسحلا نب ّدمحأ ٌيدهَملا مامإلا دنع هّتجرد تعفترا املو

 رصان نب دمحأ رعاشلا ةمالعلا هقيدص هبوبو هعمج « رهاوجلا دئالق  هناويد رظنا )١(

 نيدألا ًاققحم هرشن دقو م905١/ه١11١1/ ةئس ندع ىلع ًايضاق ىفوتملا يفالخملا

 1 . يماشلا دمحم نب دمحأ ديسلا ملاعلا زعاشلا

 . ”؟5ص رهاوجلا دئالق (9)

 . ”5ه50ص رهاوجلا دئالق : رظنا ()

 . ”ال4ص رهاوجلا دئالق : رظنا (4)



 هللا دبع نب يلع نب نسحلا نب يلع نب نسحلا فرقا

 عست اه14١1١ ةنس ٌرفص رهش يف يفوت . اهتْسد يف دوعقلل ىّدصتو ةفالخلا

 ٌباشلا اذه دمع لاط ولو « ًةنس نيثالثو ىدحإ هُرمع نركيف يفلأو نيعبسو
 نميلا ٍءارعش ٌرعشأ ناكل بفيخسلا بّرشملا كلذب هرعش َيفاص ْبِشَي ملو بفيرظلا

 ِرَجَع نم ٌةرجه يهو لّبهلا يب ةيرق نم هّلصأو . "”قالطإلا ىلع فلألا دعب

 عمسي ثيحب برَقلا نم امهنيب لب ٌةفاسم امهنيب سيل ٌّدحاو يلحمو هّلحمو نالْوَخ
 هنإ لاقف هقح يف ٍرّحسلا ٍةمشت ٌبحاص غلاب دقو . ٍرخآلا مالك امهيف نمم ٍدحاو لك

 ُباوصلاف ٍنالطبلا ٌمولعم اذهو . مالسإلا لوأ نم هنم ٌرعشأ نميلاب دجوي مل
 . ًاقباس هلق ام

 نب هللا دبع نب يلع نب نسحلا نب يلع ْنب نِسحلا

 ىيحي نب دمحم نب دمحم نب حلاص نب نمحرلا دبع

 "'ٍشنح نب دمحأ نب ئيحي نب دمحأ ِنِب دمحم نبا
 مهتيبو ٌءاحلصلاو ٌةاضقلاو ٌءاملعلا مهيف ٌحلاص ٌفلس هبف ٌةفورعم هبسن ٌةيقبو

 بفلأو ٍةئمو نيسمخخو ثالث ١١07 ةنس ىف ةراهّشب ( دلو ) ةينميلا رايدلا يف ٌروهشم

 ديسلاك اهنايعأ نم ةعامج نع ذخأف ءاعنص ةنيدم ىلإ ملعلا بلطل هنطو نم لحرو
 دمحم نب ّدمحأ ٍةمالعلا يضاقلاو . ثيدحلا يف ريمألا ٌليعامسإ نب ٍدمحم ةمالعلا

 ةمالعلا ٍديسلاو امهريغو يوّرّهلل عضولا ٍةلاسرو بيبللا ينغم يف هيلع أرق نطاق
 نب ّدمحأ ٍةمالعلا يضاقلاو ةجلاعملا يف هيلع أرق لكوتملا نب ففسوي نب قاحسإ

 هنع ذخأ يتفملا ٍةذمالت“ ٌدحأ لّبّهلا رباج نب ٌيلع يضاقلا وهو ةمجرتلا بحاص ٌدلاوو )١(
 نيسح يضاقلاو يرايزلا نسح ديسلاو ٌّيجارسلا حلاص ديسلاك ءاملعلا نم ٌةعامج

 لكوتملا ٍمامإلا ةدم ًءاعنصب ًامكاح ًاملاع ناكو . ريزولا يلع نب ّرمع ديسلاو يبرغملا
 . مساقلا نب ميهاربإ ديسلل ةيديزلا تاقبط يف امك ٌليعامسإ هللا ىلع

 . ةرابز ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 744١-807 ) رطولا لينو . ( 14 مقر 19/7 ) ملعلا رجهو . ( 7١3/7 ) مالعألا (؟)

 .(١ةا4مقر



 فخر هللا دبع نب يلع نب نسحلا نب يلع نب نسحلا

 حرش يف يبرْغملا ٍدمحم نب ' ”نيسح يضاقلاو « ةيبرعلا يف لاجّلا يب أ نب حلاص

 لؤتسلا ةياغ يف هيلع أرقو ٍرماع نب ميهاربإ نب يلع ةمالعلا انخيشو ء مارملا غولب

 أرق دمحأ نب رداقلا دبع ٍديسلا ٍربكألا ةمالعلا انخيشو . يماشلا ةريسو اهحرشو

 رداقلا دبع نب ٌميهاربإ ٌةمالعلا ةدلوو « هريغو ٍريثألا نبال لوصألا عماج يف هيلع

 ىلع َعْبسلا تاءارقلا أرقو ١ يراخبلا حيحص يفو اهحرشو ةياغلا يف هيلع أرق

 ىلإ هلوصو دنع هب لصتا نم لوأو . يمودّيلا ىلع هيقفلا اهتفرعمب دّرفتملا اهخيش

 يف َيلوو بلطلا ىلع هناعأو هيلع أرقو « شح دمحم نب ليعامسإ هيقفلا ًءاعنص

 هدلوب َلصََتي نأ ٌيدهَملا ٌمامإلا انالوم هرمأ مث « هريغو بفقو نم ًالامعأ هرُمع لئاوأ

 هيلع أرقو هب لصتاف . هيلع أرقيل هللا هظفح هللاب روصنملا رضعلا ٍةفيلت انالوم

 طانأ هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا انالوم عيبو ٌيدهملا ٌمامإلا تام امل مث . َةَّدم همّرالو

 هرظنب لعجو هدنع نيبّرقملا هئارزو ّدحأ هرّيصو ًالامعأ [ 44 ] ةمجرتلا بحاصب

 ةلماعم هلماعي ملو « ملعلا يف هخيش هنوكل هميظعت يف غلابو ةينميلا ٍدالبلا ضعب

 يف هيلع ليوعتلا ناك ةيعرشلا رومألاب قلعتي ٌرمأ ةلودلا بان اذإو « ءارزولا ٍرئاس

 ةقفلاو ةالضُلا هب يساربو ءاملعلا ىلع تن هل لضحتي ام لاو ٠ بلاغلا

 هترازَو لوأ نم هَنَدْيَدو هّبأد اذه لاز امو «ّدحأ هيلع َعلطي نأ بحُي ال هجو ىلع

 نم ىلع ًاقافنإو ًاريخ الإ دادزي ال وهو ًةنس نيرشعو ثالث وحن اذه ريرحت لاح ىلإ

 اذه يف اميس ال ريظنلا ٌميدع نيرقلا ٌمطقنُم ٍةلْضََحلا هذه يف وهو كلذ قحتسي وحت

 ٌفصولا زواجي ًءاطع هب نولصتي ال نيذلا جيواحملا ضعب يطعي دق هنإف « ٍرصعلا

 اذإ ًاتيب ّيرتشي نأ دارأ نم نيعيو هل َتيِب ال نمل اهُبّهيو ٌتويبلا يرتشيو ةرثكلا يف

 دلل نيريثك سانأ ] عم َعنصلا اذه عنص دقو « هّلك وأ ٍنمثلا رثكأب ًاقيتسم ناك

 . صولخلا ٌليلد كلذو هيلع : سانلا ٌعالطاو كلذ ٌروهظ هّركي وهو

 بحاص ِةدالو لبق يتأيس امك ٍدمحم نب نيسح يضاقلا ًةافو ذإ . ردبلا نم مْهو اذه )١(

 ةعبطلا ةيشاح ) . لمأتف بفلؤملا خيش يبرغملا ٌليعامسإ ُنِب نسحلا هلعلو ةمجرتلا

 . (ةرابز ةقباسلا

 . ريثك سان [ ب ] يف (5)
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 اهقوفو شرقلا ملا غلبي ام اهنم يتلا هِتاَقَدَص ةرثك نم َبجعتلا ُرثكأل ينإو
 تتاكو ءاملعلا ضعبل هبهو ام ىلع علطا هنأ ءاملعلا ٌضعب ينربخأ لب . اهنودو
 يتنثا رخآ ملاعل هؤاطعإ غلب هنأ ُرخآ ينربخأو « ًةدحاو ةعفد شرق تفلأ هثلمج
 رصاقتي انرصع يف ِكولملا ًءاطع نإف اذهب كيهان ع ةدحاو ٌةعفد شرق ةئم ةرشع
 هّريغ نأ عم هب مايقلا ىلع رّدق فيك كلذ ىلع هرارمتسا نم بجعتلا دادزيو . هنع
 موقي ال دق هتالوخدم نم ٌرفوأ ٌتالوخدمو هلامعأ نم دثكأ ٌلامعأ هرظنب نمم

 لوق ركذأ مث ٠ كلذ ريغ نع ًالّضفو هلهأو هسفن ةصاخل هٌقرغتسي امب هل لّصحتي ام

 هللا ىلص ّيبنلا لوقو [*4 : ابس1 < ٌمُكيِخي َوُهَف ءْنَع نم ثَتَقنَأ آَمَو » : ىلاعت هللا
 وهف اذه عمو « ببسلا كلذ دنع ُمّلعأف "6 كيلع ْنَمُي ْنِفنأ » : ملسو هلآو هيلع

 دح ىلع هلاوحأ عيمجو هيكرّمو هيكسمو هلوكأمو هسوبلم يف هْفرَتُم تئاف شيع يف
 نم هاطعأو « هذيغ ٌةكردُي ال ام ايندلا معن نم هل هللا عمج دق « هلاثمأ هنع رّصقي

 نم هب ٌقلعتي امل [ با”* ] هماكحإ مم هنإف هاوس يف ًاعيتجم دجوي ال ام تالامكلا
 ةيامرلا نسُحب ٌروهشم « ناسرفلا يف ٌروكذم « ءاملعلا نم ٌدودعم ةيلوَّدلا لامعألا
 ًآيلج ًاسويّس ًاعضاوتم ًاشوشب "'[ ناكو ] قالخألا ٌنَسِح رثنلا ٌيوق ّطخلا ُدّيج

 ءارقفلل ًابحم « ٍراكذألا ديتك ٍةعامجلاو ةعمُجلا ىلع ًابظاوم ًافيفع ًانكاس ًاروقَو
 ًامّطعم رشلا نع هسفنل فاك ريخلا يف ًابغار ةوبتلا ٍتيب لهأ نم اوناك اذإ اميس الو

 لهأل ًابّرقم ةيبدألا تاهكافُملاو ِةيِمْلِعلا تاثحابملا ىلع ٌةلمتشم هّسلاجم . عرشلل
 ٌنسح مهفلا دّيج ةئحابُملا ٌيوق ةرضاحملا ٌنَسح « ةلاطبلا لهأل ًادِعْبُم لّضفلا

 دئارف هنهذ قيقدب جرختسيو ثحبيو « ٍةيملع ةلأسم نع لْئس اذإ طّشني ِكاردإلا

 ال415 ال١41 .هال د9 ) مقر هفارطأو 1144 مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم . ( 447 ) مقر هحيحص يف ملسممو (7
 ىألم هللا دي : لاقو . ٌكيلَع قْفنأ قِفنأ : لجو زع هللا لاق » : لاق كي هللا لوسر
 ّضرألاو ءامسلا قلخ ذنم َقفنأ ام متيأرأ : لاقو . راهنلاو ليللا ُءاَحس « ٌةقفن اهضيغت ال
 . « عقريو ضفخي ُنازيملا هديبو « ءاملا ىلع هّشرع ناكو هدي يف ام ضي مل ُهّنإف

 [أ1] نم ةدايز قفز



 افرخا يدّيؤملا دواد نب يلع نب نسحلا مامإلا

 ريسفتلاو ِتاءارقلاو ٌلوصألاو َنايبلاو ّيناعملاو ٌفرَّصلاو ّوُْحنلا ٌفِرعي . ةعيدب

 ٍريسفتلاو ثيدحلا ملعب ةيانعلاو ''7[لاغتشالا] لامك هلو ٍنونفلا هذه عمجب لمعيو
 امم ٍةسيفنلا بتُكلا نم هيدلو « كلذ ادع امب يلابي الو « ٌةلدألا هيضتقت هيضتقت امب لمعيو

 نع ريبعتلا ىلع ٌرِدقأ ال ام دادولا صلاخ :نم هئيبو ينيبو «هريغ دنع دجوي الا

 لالجإ ينّلجُيو «يلولا ةلزنم يني وهو ءيلاولا ةلزنمب الإ ِهَّدُعَأ امو ءهضعب

 نوضري ال َسانلا نأ عم هتساحم رْشنو هيلع ءانثلا ىلع ٌنسلألا تقفتا دقو .دلاولا

 .[95] هّدحَج نكمي ال ام نساحملا نم هيف اوأر ْنكلو ِةلوَّدلا لامعأب نيقّلعتملا نع

 « لاضفأ ٌةريخد ءارقفللو ٌلالج ملعلا لهألو ٌلامَج ةلودلل هنأ ٌلصاحلاو

 هل لصح يفلأو نيتئمو نيرشعو ىدحإ ةنس يفو . هّماوعأ تَّدمَو ٌةمايأ تلاط

 ةرشابملا نسحُي ملف هتبارق ٌضعب لامعألا نم هرظني ام رشابف ٍوْهس ٌةرْثكو ٌنايسن

 لامعألا نع هدي َعْفر حجج نيرشعو ثالث ةنس يفو . ديازتي ُيضراعلا كلذ لاز امو

 بيرقلا كلذ ةرشابم ببسب ةكلمي ام بلاغب ٌنويدلا تطاحأ مث اهرشابي ناك يتلا

 سمخ 1719 ةنس َنابعش ٍرهش ٌرشع سسماخ تبسلا موي هللا ةمحر ىلإ يفوت مث

 . اهترّبقمب ربُقو ءاعنصب يفلأو نيتثمو نيرشعو

 ©9يدَيَوُملا دواد نب يلع ْنب نسسحلا ُمامإلا

 يفرصلاو وحنلاك ةديدع مولع يف ربتلاب اهقلؤم هَّفصو دلجم يف هّئريس ُثيأر

 لئاسر هل ُتيأرو « ٍثيدحلاو هقفلاو ريسفتلاو لوصألاو ِنايبلاو يناعملاو قطنملاو

 َناضمر رهش فصن يف ( 484 ) ةنس هسفن ىلإ اعد . هفّرصت ةوقو هتغالب ىلع لدت

 اهنم جرخو ةدعص دالب يف هوعيابو هتوعد اوباجأو ةيديزلا هيلإ تعمتجاف اهنم

 هتعاط يف لخدو «ًاران كارتألا ىلع همايقب ٌضرالا تلعتشاو « مونهألا ىلإ شيجب

 ) )1١ةلغشلا [ب ] يف .
 مقر )018/١ نيفلؤملا مجعمو .(١؟9/1؟) رثألا ةصالخو )7١4/1(. مالعألا (0)

 .( 71/1 مقر 191 - 191/١ ) نغألا ضورلاو .(؟41/0) نيفراعلا ةيدهو .(

 . ( ١ مقر 5١1917/4 5١98 ) ملعلا رجهو . ٠057 708ص يبرعلا ركفلا رداصمو



 رمع نب بيبح نب نسحلا نب رمع نب نسحلا 1

 -مث ءّنْجسلا هَعّدوأو رّهطملا نب هللا دبع َرّسأو ءٍنيدلا يفرش مامإلا ٍدالوأ ضعي
 ءاعنص نم ٌكارتالا جرخو اهرّثكا حتفف « َنادُمه دالب ذخأل عساو دنجب هّجوت
 نانس حتتفا ( 441 ) ةنس يفو . ًالاجِس امهنيب ٌبرحلا تلاز امف َنانس مهريمأو
 ملّتسلا ىلإ اعدو . بابصلا هل لاقي لحم يف نسحلا ٌمامإلا رصحناو مونهألا دالب
 نامزلا بئارغ نم اذهو اهنم ّناضمر رهش فصن يف َنانِس دي ىلإ جرخو باجاف
 هب لخد مث ٠ ًناضمر ٍرهش فصن يف هُرُسأو ناضمر رهش فصن يف هيايق نوك

 نب رهطملا دالوأ َبَسأ ناك دقو« هنّجسف نسح اشابلا ىلإ هب لصوف ًءاعنص ىلإ ٌنانس
 عم مهنجسو « نيدلا توغو هللا َظفحو ىبحي ّيلعو هللا فطل ةعبرألا ٍنيدلا يفرش

 « مورلا ىلإ ًاعيمج مهب نسح اشابلا لسرأ ةنسلا هذه نم ٍلاوش رهش يفو . مامإلا
 رهش يف ًاسوبحم مورلا يف ٌنسحلا ٌمامإلا تام هنأ يوُر دقو . مهب ٍدهعلا َرِخآ ناكو
 اهافوتسا ناس ٌرابخأ هلو ٠ ملعأ هللاو ةنس بفلأو نيرشعو عبرأ ٠١74 ةنس ٍلاوش

 ٌرادقم ٌفرعيل ةروكذملا ةريسلا ىلع ْفقيلف اهيلع َحالطالا مار نمف « هتريس ُفلؤم
 . ةيملعلا فراعملا.يف هترئاد ةعسو مامإلا اذه

 بيبح نب نسحلا نب ّرمع ْنِب نِسحلا

 ©0ئبلحلا يقشمدلا نيدلا َردب ٌبقلملا ّرمع نب حيرش ِنب ّرمع نبا

 بدألا ملعب ًامرْغُم أشنو , اهنم َنابعش رهشب ةئمهبسو ٍرشع ٠١ ةنس دلو

 ميسن ) هامس بدألا يف فلم هلو « ابن نبا مهنم ءابدألا نم ةعامج نع ذخأو

 اهكبسف ضايع يضاقلا ءافش ٌلصافم لمعتساو « َن َسئافن ىلع لمتشي ( ابّصلا
 هعالطا ديزم ىلع لدي هّلك ٌمبس ( كارتألا ةلود يف كالسألا ةرد) فلأو « ًاعجس
 . هرصعغ رصع ِءاملع نايعأ نم ةعامج ىلع ثيدحلا ٌَعمسو « هتحاصفو

 فشكو ١047(. مقر 7١  ؟9/5) ةنماكلا رردلاو 5١8/60 -5١6(, مالعألا )00
 بهذلا تارذشو .( 4718 مقر )6/١!5 نيفلؤملا مجعمو . ( ا/”ا١0/1) نونظلا

 .(1990 189/1١ ) ةرهازلا موجنلاو . (؟51/5)



 اكو ةماج هع شلح للا عيحص اك اا ااكو : "ريس

 روصنملا مايأ يف هيبنلا ٌةركذت ) هلو هلزنمب هتدم رخآ يف عطقناو « ةاضقلا نع ٌعقوي

 . سلا ٍةباتك ةباينو ءاضقلا ةباين رشابو « ًاعججس ( هينبو

 : هرعش نمو . ةئمعْبسو نيعبسو عست الا/4 ةنس ٍرَخآلا عيبر رهش يف تام

 اراكذَت هراذِع طخب ثنأو ملاظ ىنأب تدهش هظاحلأ

 [ 951 ىراكُس ٌدوهشلاو روز ٌطخلاف يتصق يف ْدَنَنا ٌبحلا َمكاح اي

 نب دمحم نب ىلع نب دمحم نب مساقلا مامإلا ْنِب نسحلا ُديسلا 4

 '"'ىيحي نب لع نب نيسحلا ريمألا نب دمحأ نب ٍديشرلا نب يلع
 َفُسوي يعادلا مامإلا ٍنب مساقلا َنبا ّلّشألا بقلملا ٍرغصألا َفُّسوي ٍنِب ٍدمحم نبا

 نب طحب يداهلا مامإلا نب ّدمحأ رصانلا مامإلا نب ئيحي ٍروصنملا مامإلا نبا ربكألا

 ريمأ نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ب ميهاربإ ٍنب مساقلا نب نيسحلا

 . ةتاكريو هّتمحرو مهيلعو هيلع هللا ٌمالس بلاط يبأ نب ٌبلع نينمؤملا

 نيعستو تس 447 ةنس َنابعش رهش َةَرع نينثإلا ةليل نم ءاشعلا ٍةالص دعب دلو

 فراعملا نم ةعفان [ أ١ ] ةصح كردأو خويشلا نم ةعامج ىلع أرقو « ةئمعستو

 مل ام كارتألا نم لانو « هُريغ هب ضهني ال امب ضهنف هدلاو عم داهجلل هسفن غّرفو

 ةينميلا رايدلا نم مهجرخأو مهَّلّصاتسا ىتح ةدّدعتم تاعقو مهب عقوأو ٌّدحأ هلئي

 َعيمج ذخأو ءاشاب هوصناقو اشاب رديحك مهئارتك نم ًةعامج براح نأ دعب
 ءٌرصتخملا اذه اهل ٌعسَتَي ال هُّمحالمو ٌهتاعّقوو . نميلا ندم نم مهيديأب ام

 نم دحأل نكي ملو « لفاح ٌباتك يهو هتريس يف ُيَزومْرُجلا كلذ َعيمج درس

 سبخو هدلاو مايأ يف رسأو « هللا همحر هل ناك ام ِكارتألا ةدهاجمب ٍةماتلا ةيانعلا

 )١( رمغلا ءابنإ ) 1559/9 -9560( ,
 )( فرعلا رشنو .(111/5) مالعألا )١/ 198 - 445مقر ١49(. رثألا ةصالخو

.)10 "9/50 



 يلع نب دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا ديسلا 30

 ّدحأ هب وه زشي ملف كلذ َبابسأ هل هللا أيهو ةيْفُخ جرخ مث ةلئاط ًامايأ يقبو ةاعنصب
 ٌَماقم موقي هدحو هنإف ٌلوقعلا رّهْبَي َهِبَي ام كراعملا يف مادقإلاو ةعاجّشلا نم هيفو

 ناسرف نم ٌةعامج اهل هترصاحم مايأ ءاعنص عاق يف هب طاحأ دقو « ٍريثكلا شيجلا
 ٍششيجلا رئاس نع الضف فلألا ىلع مهي ديزي ٌعساو ٌددع مهو نيروهشملا كارثألا

 لاتقلا رادف كيسي دَفنو هك يتآلا ٌنيسحلا ٌةمالعلا هوخأ الإ كاذ ذإ هدنع نكي ملو

 نم جرخ ىتح مهّئاعجش؛ لدنجُيو ًايزضو ًانعط مهُثواصي لاز امو هيخأ ىلعو هيلع
 يذلا ٍديسلا اذه تامادقإ نم دّدعأ مكو ٠ ٍريسيلا رفنلا نم هعم نمو وه ًاملاس مهنيب

 ٌعفرأ و وأ نيدلا يفرش نب رهطملا يظن وهو هبقانَم ضعب رصح نع مالقألا ٌرصقت
 ضعب يف هشويج تغلب دقو « ريبدتلا نسُحو ةسايرلاو ةعاجشلا يف هنم ةجرد

 دمحم نب ٌرماع ٌديسلا لاق . ىلوط دي مركلا يف هلو . ًافلأ نينامث وحن نطاوملا
 ةسمخ يسيرثإلا ًرهاط تفيرشلا ئطعأ هنإ ديرما ةيفي يف ةيهشلا رماع نب هللا دبع

 رْكِفلا نع جرخي ام سئافنلاو رهاوجلا نمو .دقنلا نم شرق َفلأ نيرشعو
 يف غمادلا نصح ًطّمخا اهييمج نميلا ضرأ نم َكارتألا ىلجأ نأ دعب مث . ىهتنا
 راهنألا هيف ىرجأو ٌةغيلب ٌةرامع هرّمَعف 20[ فلأو نيعبرأ ] ( 1١4٠ ) ٍةئس دودح

 ىتح هيف رقتساو ةريبك ٌةنيدم راص ىتح ٌرايدلا دّيشو ٌراجشألا هبناوج يف سرغو
 نيعبرأو ٍنامث ٠١44 ةنس ٍلاوش ثلاث ٍدحألا ةليل نم ٍبرْغملا تقو يف ُهللا هافوت
 هرصع ٌءارعش هاثرو  مساقلا ٍنب ٍدمحم هللاب ديؤملا مامإلا هيخأ ةفالخ يف بفلأو

 : مهِضعب ٌلوق اهنم ةديج ثارَمِب

 اعمسأو داشأ اه يردي ناك ول ىعن نم انيلإ يعْنَي يذلا ىَرَدأ

 [ 991 اعم ايندلاو نيدلا ماثألا لك ىلإ يعني هنأ يردي هارثأ

 اعبرألا ٌلاصخلا يذهل مهّميعنو مهّشايرو مهّشاعمو مهتايحو

 ٌمظن هلو . مّدقتملا هيْضِح تحت اهرَمَع يتلا نيّصُخلا ةنيدم يف هتوم ناكو

 : اهلوأ تايبأب حلصلا يف هّدلاو ِبْعِرُي ِهلاقتعا مايأ يف هلاق ام هنمف

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.



 ع رصانلا كلملا يحلاصلا نوالق ني دمحم نب نسح

 ادرجأ ًايوس ًادَدَج هل كّلساف ادِروَم ُبذعأ ٌحلصلا نإ ّيالوم

 . ةروهشم ٌثايبأ يهو

 ٠ ماعلا بتكل ةعلاطملاو خوبشلا ىلع ءارقا هتاداهجو هرافسأ يف مزال ناكو

 لوصألا يف هيلع أرقف يتفملا نيدلا ع َّنب دمحم َديسلا همايأ رخآ يف مزالو

 نم ًءاطع يطعي ناك ىتح ّيفئافلا ٌمّركلا ةرهابلا هتعاجش ىلإ عمج دقو « اهريغو

 .دابعلا حلاصم نيطاسأو داهجلا نيطالس مظعأ نم هنأ ٌلصاحلاو « ٌرقفلا فاخي ال

 يحلاصلا نوالق نب دمحم ْنِب نسمح 6

 ©”روصنملا نب رصانلا ْنب ٌرصانلا ُكلملا

 سلج املف « ىرامق ًالوأ َيَمُسو « ةئمعبسو نيثالثو سمخ 4 دنس دلو

 ىلع لاقف «نسح يمسا «ىرامق يمسا ام "'0[ انأ ] يبأ اي بئانلل لاق تْختلا ىلع

 ةنس 7[ ناضمر يف ] ٍرْفِظملا هيخأ دعب ةنطلسلا لوو ًانسح هٌمسا رقتساو هللا ةريخ

 نم مهيدل دجوف لاومألا صيلختل اوردوُصضو هيخأ ةيشاح ىلع ضّبَقو (7448)

 ةنس لاوش َرَّشع عبار تبسلا موي ناك املق ٠ ٍرانيد فلأ ٌةئم هثميق ام رهاوجلا

 لسرُأو كيمأف اذه اوضبقاف ًاناطلس تنك ّنِإ ةكلمملا لهأل ٌكصانلا لاق (01)
 اوبكرو هنم اورّمتف ٍدحاو دعب ًادحاو ةءارمألا ٌضيقي لازام مث « ةيردنكسإلا ىلإ

 « حلاصلا هاخخأ اورّرقو ه هوعلخو ( 107 ) ةنس ةرخآلا ىدامُج ّرشع عباس يف هيلع

 ملو ُتقولا هل افصو « ةكلمملاب دبتساو ( 700 ) ًةنس لاوش يف ٌرصانلا ديعأو

 ٍلاملا تيب كالهإ ىلع ذوحتساو عمطلا بابسأ يف غلابف ريبدتلا يف ّدحأ هكراشي

 اهل سيلو ةليمؤلاب ةفورعملا ٍةسردملا هرامع يف ٌعّرشو ءامدلا كفس نم رثكأو
 هئارمأ رباكأ ٌضعب لتق ىلع مزع مث . لُمْكَت ملو تامو ٍةيرضملا رايدلاب ٌديظن

 )١( مالعألا )951/5(.
  2ب ]1 نم ةدايز [ .

  )9ب] نم ةدايز [.



 يلبسلاب فورعملا ىرانفلا هاش دمحم نب نسحلا 0

 عسات يف ( لتقو ) كيمأ مث مزهناف رصانلا ىلع ةرئادلا تناكف التاقتو دعتساف

 ٌضعب هلو ًاطرْفُم ًايكذ ناكو ةثامعتسو نيتسو نيتنثا 76١ ةنس ىلوألا ئدامُج

 . ملعلاب ٍلاغتشا

 ىرانفلا هاش دمحم ْنِب نسحلا 1

 ©”لّوطملا ةيشاح ٌبحاص ىلبسلاب ٌفورعملا

 لجر ىلع بيبللا ينْغِم ةءارقل ٌرضم ىلإ لحترا مث مورلا ءاملع ىلع أرق
 لاقف « ةمجرتلا بحاص ّمع ناخ دمحم ٍناطلسلا يضاق ىرانفلا ىلع ناكو ٌيِبرْعَم

 كلانه َيبرغم خيش ىلع بيبللا ينغم ةءارقل ٌرصم ىلإ يمزع يف ٌناطلسلا نؤأتسا هل
 لتخا دق هلعل لاقف َناطلسلا ٌروكذملا نذأتساف باتكلا اذه ةفرعم يف ٌريظن هل سيل
 وهو ٍناطلسلا نبا مساب حيولتلا ةيشاح فنص هنأ ببسب هنع ًافرحنم ناكو ُةغامد

 هل بتكو « ةنقثم ًةءارق ٌروكذملا َباتكلا أرقو ٌرّضم ىلإ لحرف ٍدمحم نب ديزياب
 ينغم باتك لسرأو مورلا دالب ىلإ [ بالا ] داع مث ٌةزاجإ هياتك رهظ يف ئبرغملا

 ةسرّدم هاطعأف . ناك ام هنع لاز هيف ٌرظن املف ناخ دمحم ناطلسلا ىلإ بيبللا

 هلؤ « ًامهرد نينامث موي ّلك هل نّيع ديزياب ٍناطلسلا ةلود يف مث . اهب ُسّردي
 ٌةيشاح اهنمو « ٌةديفم ٌةيشاح يهو « اهُرْكَذ ٌمّدقتملا لّوطملا ٌةيشاح اهنم ٌتافنصم

 ٌرضم يف ٌعِمسو « ٌةلوبقم اهّلكو حيولتلا ىلع ٌةيشاحو فيرشلل بفقاوملا حرش ىلع
 ناطلسلا ةلود يف تامو « رجح نبا ظفاحلا ةذمالت ضعب ىلع ٌيراخبلا ٌميحص
 . ( 885 ) ةنس ةنطلسلا تخت ىلع هّسولج ناكو ناخ ديزياب [ 98 ]

 (يكذلا ةمالعلا يضاقلا دهاجملا مساق ْنِب ْنممحلا 1

 ءريسيب اهدعب وأ ريسيب اهلبق وأ بفلأو ةئمو نيعست ١١9٠ ةنس ًابيرقت دلو

 تارذش . ( 145 مقر 1؟8- ١57/9 ) عماللا ءوضلاو . 29317 -1517/5 ) مالعألا )١(
 . ( 5828/6 ) نيفراعلا ةيده ( "55  ”؟ 5/9 ) بهذلا

 , 6١59 مقر 307 07/١" ) رطولا لين (؟)



 اق يلع نب نيدلا قباس نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا

 هقفلاب ٌفراع وهو رام ةنيدم نم اهيلإ اولقتنا ةلَبب يذ ةنيدم يف هلهأو وه هكسمو

 ٌدّيَج 0[ مهفو ] ثيدحلا ملع يف ٌةكراشم هلو . لوصألاو وخنلاو ضئارفلاو

 مامإلا انالوم عم ةلّبج ةنيدم 2''[ ىلإ ] يلوصو دنع ّيلع أرق . ٌحيحص هئهذو

 نم قنيدملا كلت يف يتماقإ ةدم ينمزالو ٍلوصألاو ثيدحلا يف هللا ىلع لكوتملا

 وهو يتايوزم ينع َيورَي نأ هل ٌتزجأ دقو « ةءارقلل اهلهأ نم ينمزال نم ةلمج
 ررّدلاك يتافلؤم ضعب بّتك دقو « هيلع هبابكإو ملعلا ىلإ هبوغكل كلذل ٌّلهأ

 ماوألا ِءافش ةيشاحو ؛ ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا ٍدئاوفلاو يراردلاو

 مِدَق دقو ًءاعنص ىلإ همودق دنع يلع ٌتاعامس هلو . كلذ ريغو « راّرجلا ليسلاو

 . ""ليلدلاب لمعو هّتفرعم تَّحّسرو َعضاوم يف ًايضاق راصو ارم

 نب يلع نب نيدلا قباس نب نسحلا نب دمحم ْنب نسحلا

 (7يوحنلاب فورعملا شيعي نب دوعسلا يبأ نب دعسأ نب دمحأ

 « مهيولع ٌرشانو مهخويش ٌخيشو « هنامز يف ةيديزلا ملاع ٌيديزلا ٌيناعنصلا

 ملعل اميس ال ٌناقتإو قب ٌقيقحت هلو « ًاملاع َنينامث ُءاهُز هسيردت ًةقلح رّضحي ناك

 هغدوأ ( ةرخافلا ةركذتلا ُباتك ) هقفلا يف اهنم ثافنصم هلو . ٌفْصولا قوفي وقفلا

 ةيديزلا َسّردُم ناك وهو ٍريبعت نسُحو زاجيإ عم ٌرصحلا هب طيحُي ال ام لئاسملا نم

 لامف ( راهزألا ) هنم دّرجو ئيحي نب ٌدمحأ ٌيدهملا ٌمامإلا هرصتخا ىتح مهّتدمُعو

 )١( همهفو [ ب ] يف .

 . [ ب ] نم ةدايز قفز

 يفوأ فلأو نيتثمو نيعبسو ٌّتس ١177 ةنس يفوتو ةلّبج يذ ةلحمب ءاضقلا ىلوت مث (6)

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح . اهدعب يتلا ةنسلا

 نغألا ضورلاو .( 4888 مقر ه844/ )١ نيفلؤملا مجعمو .(1؟15/5) مالعألا (:)

 ملعلا رجهو . ؟الالو ١9:0١ص يبرعلا ركفلا رداصمو .( 5 مقر )١656-164/1

 .(1 مقر ؟5؟"الك-؟"ا06/4)



 دمحأ نب دمحم نب رهطم نب نسحلا ديسلا 1
 رصتخاو ( عمّللا ) ىلع قيلعت هلو ٌريسفت هلو . رصتخملا اذه ىلإ ٍلئنيح نم ٌةبلطلا
 َيلوو . ًاعضاوتم ًافِّسقتم ًاعرو ًادهاز ناكو دلجم يف ئيحي مامإلل ( راصتنالا )
 هلاح ىلع ٌرمتساو هدي لمع نم لكأي ناكو « هب ٌسانلا عفتناو ًءاعنص ءاضق
 يندع يف ربقو « ةئمعْبسو نيعستو ىدحإ //41ةنس يف ( تام ) نأ ىلإ ليمجلا

 . 3قوزم ٌروهشم هدبقو ٠ نميلا باب نم ًابيرق + ًءاعنص

 نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب رهطم ْنب نسحلا ٌديسلا - 6
2202 

 يعادلا ٌفُّسوي مامإلا نب مساقلا نب ٌدمحأ ٍنب دمحم. نب رصتنملا يعادلا نبا

 نب مساقلا نب نيسحلا نب يداهلا ىبحي نب رصانلا دمحأ نب روصنملا ئيحي نبا
 يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ٍنسحلا نب ميهاربإ نب ب ليعامسإ نب ميهاربإ
 نيعبرأو عبرأ ٠١14 ةنس ةمثعب دلو .٠ ٌيزومزجلا ٌينميلا ٌينسحلا 2« مهنع هللا

 ميهاربإ نب دمحم يضاقلاو ٌييَحلا دمحم نب نمحرلادبع يضاقلا ىلع أرقو بفلأو
 وحنلا يف عربو . َءاعنص ءاملع نم مهريغو يربطلا يلع يضاقلاو ٌيلوحّسلا

 اهنم ٌتافلؤم هلو ٠ ريسفتلاو ثيدحلاو ٍهقفلاو قطنملاو ٍنايبلاو يناعملاو يفرصلاو
 : قبنزلا هيبشت يف هنمف ٌرسح ٌرعش هلو ( لفاكلا مظن ) و ( ةغالبلا جهن ) حرش

 ةِطَمن يفو هلكش يف َعَدِبأ دقو قينألا قبنزلا ىلإ ْرّظنا
 ةِطّسو يف ءيضُت ٍرْبَي ٌعومش  ْتَسِرُغ ٍةضف ليدنق لثمك
 َيِلوف تايالولا يف لّقنتو ليعامسإ هللا ىلع لكوتملاب لصتاو ًةقئار ٌراعشأ هلو

 هريغو ّيدْنهلا مي ميهاربإ خيشلاك هنمز يف ءارعشلا نايعأ هحدمو اخملا ردنب مث زارح
 هنيِم راطو هّيساير تمّظعو َنامُعو نيرحبلا ءارعش نم ةعامجو « نميلا ءارعش نم

 نماثلا « نينثإلا موي تامو .باسح يف [ 44] هل نكي ملام زعلا نم لانو

 فرعلا رشنو . ( 795/6 ) نيفراعلا ةيدهو .( 1574 مقر 694 /؟ ) نيفلؤملا مجعمو )١(
 .(51 مقر 1967-١904 /4) ملعلا رجهو . ) ١ه4 مقر ه04-5200/1)



 1 يلع نب دمحأ نب ىيحي نب نسحلا ديسلا

 ترّتغت نأ دعب ءاعنصب ةئم ةرشع ىدحإ ٠١٠١ ةنس ةرخآلا ىدامجج نم َنيرشعلاو

 . لاوحألا هل

 نب دمحم نب ْىلع نب دمحأ نب ىيحي ْنب ْنسحلا ٌديسلا

 207 ئناعنصلا مث ئئسْبكلا يزمحلا مساقلا نب دمحأ

 ىلع اهيف أرقف ًءاعنصب أشنو « فلأو ٍقئمو نيتسو عبس 11517 ةنس ٌرّمصب دلو

 ليعامسإ نب نسحلا ٍةمالعلا انخيش ىلع هعافتنا ُدثكأو . ءاملعلا نم ةعامج

 يناعملاو ٌقطنملاو ٌفرصلاو ّوخنلا هيلع أرقف ٍنونفلا عيمج يف همزال هنإف ٌيبرْغملا

 ءاملع اع نايعأ نم راصو , ةونفلا هذه عيمج يف عربو ٌريسفتلاو ٌثيدحلاو ذايبلاو

 ىلع فاّشكلا ةءارق يف ينقفار دقو ناقتإلا ةياغ ٌةنقتم ٍةقّفتم ١ لئاسم يف ٌرئاسر

 رقتسا انخيش وسوم دعبو . ةسيفن دئاوف هيهذ لضافب جرختسي ناكف مّدقتملا انخيش

 ىلإ مهُدِشوُي لازامو كلانه ملعلا ٌةبلط هيلع فكعو سثكلا ةرجهب هل ٌمَجرتملا

 ام هنمف « ٌةيج نو ٌنسح وعش هلو « نونفلا نم ريثك يف سّرديو ةيملعلا فراعملا

 : ©0هّظفل اذهو ًارثنو ًامظن كلانه نم جيلإ هبتك

 ىدٌّهلاو ٍنيدلاو ملعلا ّمامإ كيلع ٌةمحرو ٌمالسلا هللا نم ٌمالس

 ادمْزَس كيلاعم تماد امك ًاماود مكحوُب ٌيكذلا كسملاك ٍناحوفي

 ادمحم تقلب اًمإ هب يداؤف نئفتشيل يمالس ْعّلب ًابكار ايف

 يف هرخف ُكلَق حبسو « [ 87 ] بكاوكلا ماه ىلع هدجم ُتاَقِداَرُس ٍبِرُض نم

 « بقانملا ةياغ يف لئاضفلا ٍتابَصَق هيعاسم ٌدايج تزاحو « بتارملا ىلعأ راحب

 )١( رطولا لينو . ( 715/17 ) مالعألا ) ١/ 7584 -10948مقر ١105 ( . نيفلؤملا مجعمو )١
 نغألا ضورلاو . ( 4491 مقر ه9/ ) ١ / 159-108ركفلا رداصمو . (1784 مقر

 ملعلا رجهو . ؟14:ص يبرعلا ) ١784 /4-١189 مقر 1١9( .

 . 17٠7-5١4 « رهوجلا كالسأ » هناويد رظنا (؟)



 يلع نب دمحأ نب ىيحي نب نسحلا ديسلا 11
 ةانق يف ٌّقحلا ٌمالعأ رشنو « بقاثلا ه هرظنب مولعلا , قئاقد جارختساب هٌراكفأ تدّرفتو

 3 بهاذملا حراسم عيمج يف قالطإلا ىلع ةمالعلا ٠ بئاصلا هيأر يف داهتجالا

 : بهارو بغار لكلا 3 قافتالاب ماعلاو ةصاخلا ةدمغ

 ماَدُحلا بدم باجحلا ٌلهس هبابي ٌدوفولا لزن اذإ نه
 ماحرألا وخأ امُهْيَأ ٍرْذت مل هّقيدصو هّقيقش تيأر اذإو

 مالسإلا عئارش تاوم يحي اهرشنو مولعلل يبر هاقبأ

 : هظفل امب ُتبجأف ٌليوط ٌرثن اذه دعبو

 دتع لءاضتت يتلا ٌةوقعلاو « كاملا ماه ىلع اهمايح ْتِبِرُض يتلا ةدّيملا

 ٌةَمُرُكَملاو « َةَرُغ ٍرهدلا نساحمل تراص يتلا ٌةنسحلاو « كالمألا ٌقانعأ اهمّظاعت
 : ةّرُط مراكملا تاذ يف ٌةنئاكلا

 ارخبتُملا هّرِبَحو ٍنامزلا ًدرف ادغ نّم ئبحي ّنب ّنسحلا هب ينعأ
 ارو هيف هّريغو ٍناهّرلا موي ٌمَدقم وهف ٌمالعألا ّقباسلا

 همالس ليزجب هللا هّضخو ٠ ناسنإلا ٌعون اهب رختفي ٌةبقنَمو نامزلل ةنيز خربال
 ىلع ٍدِجملا قوس هب َميِقُّي نأ ٌلوؤسملا ”2١ هللاو ] هماعنإ ليلجو هماركإ ليمجو
 . ٌليوط الن اذه دعبو . قانعألا قوف ًايشام هلضاوفو هلئاضفب هلعجيو « قاس
 ٌلفتشم [ ٠١١ ] ليمجلا هلاح ىلع ٌرمتسم يفرحألا هذه ريرحت لاح هل ٌمجرتملاو
 اهّنرو ةريسي ٍلاومأ تالغ نم فافكلاب هشيع نم َعِنَق دق ريخلا لامعأو ملعلا رشنب
 . اهنم رودي امل ٌتاريرحتو ٌةيملع ٌتاثحابم هنيبو يئيب عقي ام ًاريثكو هدلاو نع
 تاهجلاب ءاضقلا يف هّماقم اذه ماق ئيحي رب دمحم ٌةمالعلا هوخأ تام املو

 نأ دعب هرذق "![و]ولالجب قيلي امب ٌمامإلا انالوم همّظعو ءاهب لصتتي امو ِةينالْؤَخْلا

 .وهو [ب ] يف 00
 . [ ب ] نم ةدايز قفز



 ليحأ يدعّصلا مث ّيئايفسلا ناليس ىيحي نب نسحلا

 ةعالعلا هوخأو 27لّمعلاو ملعلا يف يلاعلا لخملاب ٌروكذملا نأب هللا هظفح  ُةتفّوع

 ©9يدْغَّضلا مث ُينايفشسلا ْناليَس ىيحي نب نسحلا 11

 ٍديسلاو ماسر نب قيّدص يضاقلا نع ملعلا ذخأ « ريهاشملا ءاملعلا ٌدحأ

 ةيشاح اهنم ٌتافلؤم هلو «ءنونف ةدع يف َعَربو « ةيروُح دمحم نب ميهاربإ
 تايآلا حرش ىلع ٌةيشاح هلو مساقلا نب نيسحلل ( لؤسلا ةياغ حرش ) "”[ ىلع ]

 ( لّوطملا ) ىلع يبلشلا 8 ةيشاح ىلع ةيشاحو « دئالقلا ىلع ةيشاحو « يرجنلل

 ةدعصب ًاسّردم لزي ملو « ىبلشلا تارابع نم لكشأ ام حا اضيإ ىلع اهيف رصتقا

 . يقلأو قثيو رشع 1١٠١ ةنس ةدعّقلا رهش ىف تام ىتح اهيحاونو

 نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ ْنب ْنيسحللا 7

 «؟يناعنصلا مث يميحلا نغاينسلا دمحم نب حلاص نب ناميلس

 , اهئاملع نايعأ ىلع أرقف َءاعنصب أشنو بفلأو ٍةئمو نينامث ١١8١ ةنس دلو

 يصيح | ةءارق يف ينقفار '*[و] « يخويش ىلع يناعوملس ضعب يف يقيفر وهو

 ةمالعلا انخيش ىلع هللا فْطُتِل ةيفاشلا رشو بيذهتلا ىلع يدزيلا م حرشو هللا فطل

 )١( ةنس يف هل مجرتملا تامو ١174 ءاعنصي فلأو نيتئمو نيثالثو ٍنامث .

 ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .

 041/١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( 107 مقر 014/١ ) فرعلا رشنو . ( 715/5 ) مالعألا (0)

 . ( 347 مقر )١58/1 نغألا ضورلاو . ( 144 مقر

 .[1] نم ةدايز ©

 نيفلؤملا مجعمو .( ١7 مقر "ال4 )53/1"  رطولا لينو . (؟575/9) مالعألا (:)

 رداصمو .(14817 مقر ١7١/١ - ١5١ ) نغألا ضورلاو .( 1057١ مقر 5601/1)

 . "85و ”ا/ص يبرعلا ركفلا

 .[1] نم ةدايز (0)



 دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا "د

 ٍدّضعلاو' واد يبأ ِننُس ةءارق يف ًاضيأ ينقفارو هللا همحر ينالؤَخلا ئيحي ٍنِب مساقلا

 نب نسحلا ٍةمالعلا انخيش ىلع هيشاوحو يفاشكلاو هيشاوحو لّوطملاو هيشاوحو

 ٌدمحأ ع نب رداقلا ٍدبع مامإلا ٍديسلا انخيش ىلع ًاليلق انعم ٌرضحو ٌيبرغملا ٌليعامسإ

 ٌعومجم أرقو « هدلاو ىلع ِنايبلاو راهزألا حرشك هقفلا ةءارقو ثيدحلا ةءارق يف

 نيرخآ ىلعو يلوحتسلا حلاص نب ئيحي ةمالعلا يضاقلا ىلع يلع نب ٍديز مامإلا

 ةدع يف نيديفُملا رصعلا ءاملع نايعأ نم راصو قافو اهّلك يفراعملا هذه يف عّربو

 امع هب ٌلاغتشاو ملعلا ىلع ىلع ٌبابكإ هلو . يق قئافلا نسَحلا هطخب ريثكلا بتكو نونف

 انو ىلع ةئاصتو ٍنسح وتشسو دب اردإو عيحص مهو وق نهذ عم اوس

 هذكذ مدقت ام ٌريغ امهيلع أرق دقو « نيّلوألا نيخيشلا ىلع هعافتنا ٌبلاغو . نيد

 لالجلا حرش ىلع ٍةسيفن هل ةيشاح ىلع ٌتْفقوو ٠ ةدمعلا حرشو نيحيحصلاك
 هُرُكذ مّدقتملا تفسوي نب قاحسإ ةمالعلا ديسلا زْلِل الح هل تيأرو « ثحبلا باد دآل

 َعومجم حرشي نآلا وهو . ةداجإلا ّلك هيف داجأو زغللا '”تايبأل ًاحرش هلعج

 ديري نأ الإ هيلإ راشأ يذلا زغللا ُركذ فلؤملل مدقتي مل هنأ ىلوألا نيتهج نم مهو انه )١(

 مجرتملا بهذملا لاكشإ رّسف يذلا نأ هّمالك مهوي هنأ ةيناثلا هّسفن صخشلا مدقتملاب

 ههجو نيحف ةريثك تالحم ىلإ *[ قاحسإ ديسلا ههّجو ] ٌرخآ ٌرْعْل وه لب كلذك سيلو
 : هلوأ يف لاق ءاعنص ىلإ

 **[ْنَطِفلاَو مولعلا بابرأ ٌّصّخت] 2 ْنميِلا ءاعنص ىلإ ُتفاو ٌةيحت

 1 : لاق ديبز ىلإ ههجو نيحو

 ٍدييووِماهَم يف بحت  ٍديبز ىلإ ثفاوٌةِحت
 : هيف لاق نم باوج الإ ًاباوج اهنم ضتري ملو رضع نايعأ زغللا اذه نع باجأو

 ىيحي نبمشاه ٌنبٌدمحم 2 ***[ايخَو هيلإ ئحوي ىف الإ]
 . خلإ

 . ليوط ٌروهشم ٌرغل وهو ****[ رخآ تايبأ نم ]
 . هرّدص [ ب ] يف (©)
 . نطفلاو ًاضيأ ملعلا لصأ صخت [ ب ] يف (**)

 . ًايحو كاذ ممهلا ىتف الإ [ ب ] يف (**)

 . [ ب ] نم ةدايز (##*)
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 يف ٌتاثحابمو ٌتارَعاشمو ٌتابئاكم هتيبو ينيبو « ًالفاح ًاحرش يلع ِنِب ٍديز مامإلا
 ٍناقتإلا ةياغ هنقت 1 ةلأسم ىف ًاثحب روح اذإو ٌنَسح ٍقئنو ٌدّيج مظن هلو « لئاسم ةدع

 ًاسيردتو ًاسرد ةيملعلا فراعملاب لاغتشالا يف ليمجلا هلاح ىلع ٌدمتسم نآلا وهو

 ءبفلأو نيتئمو نيرشعو ىدحإ 177١ ةنس ىلوألا ئدامج ٌرهش هللا همحر تام مث

 ماّكحلا ٌدحأ وهو « هيف نيزّرُملا .هقِفلا ءاملع نم هُدلاوو ؟”ءاعنص ةربقمب ربقو
 . بفلأو نيتثمو نيرشعو عبرأ 1١7174 ةنس ناضمر يف َيفوتو نآلا ًءاعنصب

 )١( هّلوق هللا همحر هل مّجرتملا رعش نمو :
 يعوشخ مانألا يف يمارغ عاشأ

 ثعزانت ٌميسنلا به اذإ يسفنو

 هشيأر رايدلا كلت تريد نإو

 هُرمأ ناه دق ٌحورلا كيفو يحورب
 هرْسأ دعب نم بلقلا ٌتْنكس تنأو
 ٍدنهم لكب يئاشحأ ٌتحودو

 ًاققاخ ةراشبلاب يبلق َنّلعأو
 يبجاوح عرشب يبادهأ تقلع و
 انقارف اذه نيعلل ىركلا لاقو
 ادغ دقل ىتح كاركؤ ينكتقلو

 ىوّنلاو كجم كنم ىدامتاملو
 ًاعرتشم تاسناف توملل يتتملسأو

 يتّيكش ميظعلا هللا ىلإ ُتعفر

 : بيكرت نسانج هيفو هرعش نمو
 مشو هيف ٌلازغ يل ضّوعت
 اذام هيدل ءاتّوضو تلقف

 : هللا همحر هّلوق ًاضيأ هرعش نمو

 ىرج امو ضيرفلا *[ لهأ ] يف ٌتلمأت
 هريغ طفل ًالقان الإ َرأ ملف

 . مظن [ ب ] يف (©)

 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 يعولدو يتوْبَص نم اوُأَر ام ىلع
 عوزن ٍّيأ بلقلا يف اهرقاوز

 عنيظف ءارع دق ٍجيرَم ٍرمأب

 عيفر مانألا يف يطع كو
 عوضخو َةَلْو نم هبام ىلع

 عوقو ميظع يئاديوُط يف هل
 عوجرو ةضُهَن نم اهب ًاذجُت

 يعوبُرب هُنْرُح ًاكلُم بُقرأل
 عيدو ٌريخ َتْعَّدو الأ لاقف

 يعيجض مانملا تقو يف ّيراعش

 عيمس َريخ هوكشأ امل َتْدِصو
 يعورش ُناوأ اذه الأ لوقي
 عوجه بيط ٌمارقألا تقاذ دقو

 نيتمقّرلا يداو حفقسب نحنو

 نيك مقرب ٌماشولا وه لاقف
 ىنسُحلا َنّيسلا انل انس ىلألا هيلع

 ىنعملا ىلع ُرِْغُي نم وأ ةمشح الب



 دمحأ نب حالص نب دمحأ نب نيسحلا ديسلا ؟مه

 نع ذخأ « ضئارفلاو ِهقفلا ملع يف َنيِقْنُملا نم وه ةمجرتلا بحاص ُدَجو
 ىف تام ىتح ًةليوط ًهّدم ًءاضقلا ىلوتو « دباكألا هنع ذخأو هرصع ٍءاملع رباكأ

 . 7[ فلأو ةئمو نيتسو عبرأ ] ( ١1١785 ) ةنس ٍلاوش رهش

 حالص نب دمحأ ْنِب نيسحلا ٌديسلا 7
 (”ةرابزب ٌفورعملا يلع نبا [ ٠١١ ] نيسُحلا نب دمحأ نبا

 ٌرشع ٌعسات دلو فُسوي ِنب دمحأ هديفح ةمجرت يف مدقت امك مضوم ىلإ ةبسن

 نب نيسحلا ةمالعلا نع ذخأو . بفلأو نينامثو ٍنامث 8 ةنس ًناضمر رهش

 نعو ٌّيطَرَبلا ىبحي نب ٌيلع ٍةمالعلاو ٍدمحم نب نسحلا هيخأو ٌيبرغملا ٍدمحم
 عيمج يف َعَربو « ٍنامزلا كلذ ٍنايعأ رئاسو ٍدمحم نب ٍديز ٍديسلا ةمالعلا

 ديسلاب هل ناكو « اهريغو هتاعومسم ديناسأب ٌةلماك ٌةيانع [ بالا ] هلو « ينراعملا
 نب مساقلا ٌلّكوتملا ٌمامإلا هآلوو « ٌةدّضاعُمو ٌةبحمو ٌلاصتا لٌكوتملا نب تفسوي

 بهاوّملا بحاص ٌٌيدهَملا نم كلذ لبق فّوختي ناكو « َناروُضب ءاضقلا نيسحلا

 يورأ انأو « ءاملعلا رباكأ نم وهو « َليعامسإ لّكوتملا نب فُسويل هتبحُص ببسب

 يفوتو هنع ةمجرتلا بحاص .نب فسوي نع ّدمحأ نب رداقلا ٍدبع ةمالعلا انخيش نع

 . ©115(29) ةنس ليقو ( 1180 ) نس ليقو ( 1141 ) ةنس يف

 . مظن[ب ] يف (0)

 , (155 مقر 0الال 47١/١ ) فرعلا رشنو . ( 4219 مقر 5١7/١ ) نيفلؤملا مجعم قفز

 ملعلا رجهو . ١7ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 7487 مقر ١ / ١7١ ) نغألا ضورلاو

 .(17 مقر همكرا )

 بفلأو نيتسو ٍنامث ١38 ٠ ةنس يف ةرايز دمحأ نب نيسحلا ديسلا ًةدالو نأ ٌحيحصلا ()

 :هتمجرت ءانثأ يف تامّْتلا فلؤم لاق .بفلأو ٍةثمو نيعبرأو ىدحإ ١١51 ةنس يف هتافوو

 ةرابزب فورعملا يلع نب ٍنيسحلا ِنب ًدمحأ ٍنب حالص نب ٌدمحأ نب ٌنيسحلا ىلوملا وه

 نب ديز نب نسحلا نب ٌيلع نب ىبحي نب هللا دبع نب ّدمحأ نب ٍرِضَخِلا ٍنب يداهلا ريمألا
 نب حيلملا نسحلا نب نسحلا نب ليمج نب هللا دبع نب رفعج ٍنب نسحلا ٍريمألا دمحم
 - نسحلا نب ىحي يداهلا نب دمحأ رصانلا مامإلا نب راتخملا مامإلا ِن نبرهللا دبع نب ٍدمحم



 منع دمحأ نب حالص نب دمحأ نب نيسحلا ديسلا

 نب نسحلا نب ٍنحلا نب ميعاربإ نب ليعامسإ نب ميهاربإ ٍِنب مساقلا مامإلا نب ظفاحلا

 ديئاسألا خيش ٌطباضلا كيرحنلا ٌذَبْهجلا ٌةمالعلا ٌديسلا . مالسلا هيلع بلاط يب | ٍنب يلع

 فلأو نيتسو نامث )١١54( ةنس يف نالوخو روسمب دلو . نيعّروتملا ٌسأر «مولعلا ٌمامإ

 هّدَج ْنأِل ٍةميدق ٍةساير تيب نم ةمجرتلا بحاصو ةيلكوتملا ةفالخلا رجح يف أشنو
 ٌدمحأ هّدلوو تاهجلا نم ًاريثك ءالوو نيدلا يفرش مامإلا ءارمأ نم ناك ّيلع نب َنيسحلا
 رادب تناك يتلا هّراد ُكارتألا تبرخأو ءهعم دهاجو ٍمساَقلا مامإلا باحصأ نم ناك

 هآلو ٌحالص هدجو . اهرَمَع نم ٌلوأ هنإف يلع نب ٍنيسحلا هّدج ىلإ اهُتبسنو بفيرشلا

 بتكو ٌةيوق ةيبرعلا يف ٌةفرعمو ٌديج طخ هل ناكف ُدمحأ هوبأ امأو « نالوَخ ديؤملا

 ةدع ىلع أرق هنإف ةمجرتلا ٌبحاص امأو . ةفالخلا لبق نّسحلا نب دمحأ يدهملل

 ع لع ىلإ لنا كاذ دب مف « يمل دلو لولا ةرشح ىلإ نول وش

 ٌيطَرَبلا ىيحَي نب يلع يضاقلاو ٍنسَحلا هيخأو يِبرْغَّملا ٍدمحم نب نيسحلا ىلع
 فصي ٍدمحم ُنِب ُديز ىلوملا تاكو . ٍدمحم نب ديز ىلوملاو يللا حلاص نب ٍدمحمو
 ءاملع نم ريثك ىلع هلّضفيو ًاريثك همظعيو ظفحلاو نافزعلا لامكب ةمجرتلا بحاص

 بعتأ ٍةمجرتلا ٌبحاص نإف ةلمجلابو ٠ لكوتملا نب ٍديؤملا مامإلا ىلع أرقو « ًءاعنص
 نيّلوصالاو ٍنايبلاو فْرّصلاو وحنلا يف ققحو نارقألا قاف ىتح ملعلا ةمدخ يف هّسفن
 ةياورلاب ىنتعاو نّسحلا هطخب اهنم ًاريثك بتكو ٌرافسألا عجارو ٍريسفتلاو ثيدحلاو هقفلاو

 ٌةمحأ يلع يضاقلاو ٍرماع ٍنب هللا دبع نب ٌرماع ٌديسلا هل زاجأو « ديتاسألاو لاجرلا طبضو

 يريفتلا يلع نب ٌرفعجو ةيقفلاو يَّلُعلا حلاص نب ٌدمحمو عساولا ُدبع يضاقلاو يوامسلا

 زيزعلا دبع نب دمحم ظفاحلاو يوبنصلا دمحم نب ٌدمحأو ”. ديؤملل ساسألا بل حراش

 نمحرلا دبع نب ٌدمحأ ىلوملا مهنم ٌةعامج هنع ذخأو يشيبُحلا ّرمع نب ٌدمحأو يتْفُملا

 لامك امهنيبو ًارهصو لكوتملا نب تفسوي ىلوملل ًاقيدص ٍةمجرتلا ٌبحاص ناكو . ٌيماشلا
 ٌفسوي هّدلو بِححص ىنح بمهاوملا بحاصب لصتي مل روكذملل هتبحص ببسبو ةدوملا
 هلانأو هل نال مث لوقلاب هخّبو هيلإ لصو املف هِدلاو ةرايز ىلع هثحف مهتاهجل هتيالو ٌمايأ
 ةنس يف ٌمامجلا هافاو ىتح هب ناكو ناروُض يف ءاضقلا ٍنيسُحلا نب مساقلا لكوتملل ىلوتو

 ًاعضاوتم قالخألا َّنَسُح هتقو نايعأ نم ناكو هللا همحر يفلأو ٍةئمو نيعبرأو ىدحإ 01

 دوج هنأ يّماشلا نمحرلا دبع ِنِب ّدمحأ ديسلا نع ٌنطاف ٌدمحأ يضاقلا ركذ هنإف « ًايكذ

 لحمب ىوقتلا نم وهو بتاكلا دي يف ملقلا ةكرح درجمب ُبتاكلا هّبتكي ام أرقي ناك هئاكذ

 2 يف جّرْخُت ةنسح ٌقيلاعتو ٌراظنأو ىواتفو ٍةلئسأ ٌتاباوجو ٌلئاسر هلو عيفر



 يلع نب دمحم نب نمحرلا ديع نب نيسحلا ديسلا ١6

 ْينيَسخلا يلع نب دمحم نب نمحرلا دبع ْنب نيسحلا ُديسلا
 ©20لدهألاب فورعملا ٌيعفاشلا ُيولعلا

 قرزألا ىلعو يعليّرلا ىلع أرق ةئمعُبسو نيعبسو عست 719 ةنس ًابيرقت دلو
 مولع ةدع يف َّعَربو يرشانلاو داّدرلا ٍنباو يعّروملا ٍدمحمو يربطلا ٌيضّرلاو

 اهاّمس 2")[ ٍةدايز ] عم ينامزكلا حرش نم اهاقتنا يراخبلا ىلع ًةيشاح فنصو

 ( ةعدتبملا قّرِفلا ركذ يف ةعنْفُملا ةعمللا )و ( يراخبلا عمااجل يراقلا حاتفم )

 ( ةيوْشَحلا بهذم داسف ٍنايبو ةيرعشألا بهذم رصن يف َةّيضْوُّملا لئاسرلا )و

 امهعابتأو ضرافلا ن نباو يبَرَحل ! نبا قورم يف ٌفلؤمو « ىنسحلا ِءامسألا حرشو

 الب هرصع خيش وهو هذه ُريغ ٌتافنصم هلو ( نميلا تاداس خيرات يف نمزلا ةفحت )

 « نيسح تايبأب ٌدقتساو «٠ سيردتلل ٌسانلا هيلإ لحّرو ايتقلا هيلع تراد عفادُم

 مرحم ٍرهش عسات سيمخلا موي حبُص يف اهب ( تام )و هّئيِص راطو هزكذ رهتشاو

 : هرعش نمو . تادلجم 0

 ورْثع ىلإ ٌتْدِصو ديز ىلإ َتْحُرِو ىنغلا ىلإ توَّدَع اله يل نولوقي

 رْفَو اذ كلذ دعب ىحضأف جادو اذغ ذإ لان ام لان نالف نإف

 ركدلا نم لاجرلا َدّضق ىرت ٌسفنو تمس ٌةَنِهانل نكل معن تلقف
 رقفلا بناج يف ٌءايلعلا تناك اذإ ىنِغلا بئاج ىلإ راظنب تسسلو

 ركِفلا نع قيت ٍرارسأ زاربإو 2 ٍهراش دييقتب الإ يفغش امو
 يرجت يتلا رودبلاك لب املا بهشك 2ىلألا ّيئابآ ٍلآلا مولع ٍظفحو
 رشحلا ىلإ تماق سمشلاك ٍةزجعمب ىتأ نم ٌةوفص نآرقلاةمجارت
 . راصتخاب رينعلا تاحفن نم ىهتنا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 )١( نيفلؤملا مجعمو .( 740/5 ) مالعألا ) ١/ 5١4نوئنظلا فشكو . ( 4577 مقر )١

  7عماللا ءوضلاو )*/ ١47-1١45 نغألا ضورلاو . ( هدال مقر ) ١/1519 -

 3515 8و 145/4)و ( هالاو 759 /* ) نونكملا حاضيإو .(؟١٠5 مقر و41١1

 ؛ةهر رلا١هة (.

 .1ب ]1 نم ةدايز (؟) |



 و يسبكلا هللا دبع نب نيسحلا ديسلا

 نميلا ءاملع ريهاشم نم وهو اهب نفدو ةئمتامثو نيسمخو سمخ 858 ةنس

 . لوقنملاو لوقعملا يملِع يف نيزّربملا

 © ْئيينكلا هللا دبع ْنب ْنيسُحلا ديسلا 0

 نيزّربُملا رصعلا ء ءاملع ٌدحأ وهو « فلأو ةئمو نيعبرأو عبس /١١51 ةنس دلو

 ٌليعامسإ نب ٌنسحلا ٌةمالعلا انٌّحيشو وه قفارتو « ةضورلاو ًءاعنص ءاملع ىلع أرق
 مظعأ "16 نم ] يه يتلا ةضورلاب رقتساو رَخآلا ىلع مهنم ٍدَحاو لك أرقو ٌيبرغملا

 لحترا مث « ةبلطلا نم ٌةعامج هيلع دافتساو كلانه ملعلا ٌرشنو « ءاعنص ةنيدم

 دعب هّلاحترا ناكو نيسُحلا نب ٍدمحم نب ميهاربإ ٍديسلا هل اهريمأ لاؤسب َنابَكوَك ىلإ

 نم ىلإ هّلهأ جاتحاف « ٌنابكوك نم ّدمحأ نب ٍردافلا دبع ٍةمالعلا ٍديسلا انخيش ٍةلحر

 مولع يف نيزّربملا نم وهو . ةمجرتلا ّبحاص اوًعْدتساف كلانه انخيش مام موقي
 ةبوجأب اهيلع ٌتبجأ ٍةلكشُم لئاسمب ىلإ بتك دقو .ٌلئاسمو ٌلئاسر هلو ٍداهتجالا
 وهو « نيّتسلا زواج دق هلعلو َنابكوكب ٌميقم م نآلا وهو يلئاسر عومجم يف يه

 مث حلاصلا يفلسلا ةقي ةقيرط ىلع هينْعَي ال امب لاغتشالا ٌليلق ة ةدابعلا ُديثك ةنايّدلا نيم

 ًامامإ ] ةضورلا يف ٌرقتساو اهيحاص نيبو هئيب ْثَرج رومأل ٌنابكوك نع لّحر

 هيلع ٌُثرثك نأ دعب الإ لّبقي ملو ةضورلا يف ًءاضقلا رصعلا ٌمامإ هالوو « اهعماجل

 ةنس ٍلاوش رهش رخاوأ يفو ٠ هِرْذُع ٍلوبَق مدعب مامإلا انالوم ىلع ٌتْرشأو كلذ يف
 نع جورخلا بلاط يبأ ٍلآو ةّيسابكلا نم ةعامجو وه ٌروكذملا رهظأ (١؟؟7)
 نب سابعلا ّيدهملا مامولا نبرثلا دبع نب دمحأ مهيلإ جرخو « ةلودلا ةعاط

 لإ لصوو ٠ ًاهْرَكو ًاعوط ةضورلا لهأ ٌعيمج [ ٠ " ] مهيلإ ٌمضناو روصنملا

 مامإلا انالوم ٍةفيلخلا لَ اوُمارو ّلماعلا اودرطو ةلودلا ّرمأ اوّدرو لئابقلا ضعب
 ُبحاص داكو « ةينميلا ٍراطقألا عيمج ىلإ اوبتكو . هللا هظفح هللاب روصنملا

 1١84(. مقر 5837 #80 )١/ رطولا لينو ١7(. مقر )١185/4 ملعلا رجه قه
 . (708 مقر 170/1 ) نغألا ضورلاو

 .[أ] نم ةدايز (9)



 برلا دبع نب رصانلا نب رداقلا دبع نب نيسحلا ديسلا 5

 انُحيش جرخو هنوبّلطي ام لك ىلإ ةباجإلا مهيلع ضّرعو ٠ هسفن ىلإ َرُمدي نأ ةمجرتلا
 لك يف ُبيتاكم هعمو ةيمامإلا ةرضحلا نم يزارحلا ٍدمحم نب ٌدمحأ ٌةمالعلا ىضاقلا

 اومّمص لب اوعجَر امف يطخبب ٌُبيتاكملا كلت تناكو «مهل ٍنامألاو لدعلا نم هوبلط ام

 مالا باح يدّيس ةفالخلا فيس شيجلاب مهيلإ جرخف هيلع اومّرعام ىلع
 أو نشيجلا مهب طاحأ مث ةضورلا روس ضعب يف اونّصحتو مهزجانو

 06 ةفيلخلا قط تحت ىلإ مهب د اولصوو ةيسابكلا نم ٌةعامجو ةمجرتلا

 ةعرشلا ةجحلاب تمُقو هيلع معلا عقو دق ناك نأ دعب لتقلا نم مهل ةعافشلا

 ٌعادخيلاو هيلع ٌريرغتلا عقو ٍةمجرتلا ُبحاصو «ٌنسلا اوعِدوُأف مهئامد نقحل ةيضتقملا

 ةجحلا رهش نم موي لوأ يف مهيلع ُء ءاليتسالا ناك دقو «سنإلا ٍنيطايش ضعب نم هل

 200 وأ نيماع وحن نجسلا ىف َىقب نأ دعب ًانوجسم هللا همحر تامو «ةنسلا هذه نم

 نب ٌبرلا دبع نب رصانلا نب ب رداقلا دبع ْنِب ْنيِسحلا ٌديسلا 17

 2"”ْينابكوكلا نيدلا فرش مامإلا نب نيدلا سمش نب لع

 هل مَجرت 0[ بدألا ] يف ُنئافلا ٌعيبملا دْيكُملا ُديِجُّملا ٌروهشملا ُرعاشلا

 ( حداصلا قوط ) يف يداه نب ٌىلع نب فسوي يضاقلاك ءابدألا نم ةعامج

 ٌبحاص دمحأ نب دمحم ٌيدهملا اعد املو . َلِضاوفو َلئاضفو ٌمراكمو ٍةسايكو

 نمو ءاهحرشل ٌماقملا عستي ال رومأل ةكم ىلإ ةمجرتلا ٌبحاص هنم ٌرف بهاوملا
 : ةديصق نم هّلوق قئافلا همظن

 قّدحلاب هادرأ دقو ميرَّصلا يبظ ىلإ ٌديمعلا قاتشي ٌبحلا َبجعأ .ام

 .فلأو نيتئمو نيرشعو ثالث 177 ةنس يف هئافو نأل ثالث وأ نيرهش وحن دعب باوصلا 000(

 نيفراعلا ةيدهو .( 141 مقر 5005 570/١ ) فرعلا رشنو .(1741/5) مالعألا (0)

 "7ص يبرعلا ركفلا رداصمو 70١(. مقر )١19/1١ نغألا ضورلاو . ("06/6)

 . 8و

 . بادآلا [ب ] يف (*)



 +ها/  مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب يلع نب نيسحلا ديسلا

 قّمر نم َكانيع هل ثقبأ طق ام نتف لتق راكنإ غد دخلا ّيِدزو اي
 [19] قفشلا ٌةرمح ليلد نيسحلا لْثق 2ىلعو ادب يناقلا ٌقفشلا كدخ يف

 : لاقف ىرخأ ةديصق يف ىنعملا اذه داعأو

 ©[ ثارامأ ] اولاق امك ٍنيسحلا لتق ىلع هيفو يناقلا ٌقفشلا كد يف

 : اهُعّلطم يتلا ةديصقلا هدئاصق نساحم نمو

 ٍنيِعلا نويع نم كداؤف ظّفحأو 2نوجشو ٍةعول يذ ىلع فّقخ
 نب ٍنيسحلا نب دمحم نب ٌدمحأ ُديسلا لق اّمل امهلاق ٍناتيبلا ناذه هفئاطل نمو

 : برطُم ٌنيمضت امهيفو هللا همحر رَجَحِب ٌبململا مساقلا

 اورسك امدعب موق كْلِس يف َعوجُو لاالو ئفصلا انالوم عَرصم ثيو

 ٌرَجَح ىتفلا نأ ول شيعلا بّيطاام بفسأ نمو بْرَك نم ُدِشنَأ ُترِصو

 : اهٌعلطم يتلا ٌةديصقلا ةنانطلا هدئاصق نمو

 ٌحْفسو ٌمَس امّدلاب يفرطلو ٌحدكو دك ىوهلا يف يداؤفل

 نمزلا رخافمو نميلا نساحم نم وهو ٌّدَرُد اهميمج هّتاملكو ٌدَرُع اهّلك هًراعشأو
 ةرشع يتنثا ١١١7 ةنس ِرَخآلا عيبر نم ٌرشع يناثلا [ ٠١ ] تبسلا موي يف تامو

 . كلانه نفّدو مابشب بفلأو ٍةئمو

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب لع ْنب ْنيسحلا ٌديسلا -17
 600,050 سسباقتلا مامإلا نب ليعامسإ

 ناكو بفلأو نيعبسو نيتنثا ٠١1/7 ةئنس ىف دلو ٌروهشملا ٌدعاشلا ُديبكلا ٌنميئرلا

 )١( تامالع [ ب ] يف .

 حاضيإو .(1؟5/0) نيفراعلا ةيدهو .( 47817 مقر )715/١ نيفلؤملا مجعم (؟)

 . (145 مقر 405 الا ١/ ) فرعلا رشن . ( 0٠١ /؟ ) نونكملا

 : هصنام ( ب ) شماه يف (6)
 ع ديسلا اذه فاصوأ قاس نأ دعب هتنيفس يف هللا همحر تسوي نب قاحسإ يديس لاق



 لا نم ليصل لا ىلع لكوتلا مالا ني يس يحك دل“ ؟هم4

 َمُمجناو دّبعتو دهزت مث ل: ( ئاسجلا نساحم ضابر يف تلا نع اهل

 يف هلو « هدوجوم عيمجب داجو هيلع ناك ام عيمج نع علفأو هلاتو '' 1 ََ حّسمتو ]

 َدقنلا دجي مل اذإ ناكو ٌعامسألا 20[ اهعامسل ] ذتلت ٌةيمتاح ٌثيداحأ مراكملا

 يف دعقو مهّسوبلم سبلو ءارقفلا ةطلاخم ىلإ لامو هشارفو هيايثي قدصت

 ُلَوَحو لح هل ٌيبك سيئر كاذ ذإ نيسحلا نب ٌييلع هثباف اذه عمو ع مهدعاقم

 َلازعنالا هيلإ هللا بّبح دق ةمجرتلا بحاص نكلو « ٌةميخف ٌةسايرو ٌةميظع ٌةيشاحو

 : ناتيبلا ناذه قئافلا هرعش نمو . هدلو نع ىتح اينالا ينب نع

 يفوّصلاب لضفلا لهأ نيب هب ئعْدُت ألم يف يفوصلا َسابل ّنبّسحت ال

 يِفوُص اهفاصوأ نم سفتلا ةلاقص ىلإ لامو ًابلق افص نَم : اننإو
 : اهّلوأ يتلا ٌةروهشملا ٌةديصقلا هرعش نساحم نمو

 ©")يجحالو لاق ىوهلا يف يجادأو يحانجج ميضلا ىلع يوطأ مك وآ

 هيلاو توم دعب لفسألا نميلا ىلع ًالماع ناكو : هظفل ام لكوتملا نب ٌيلع نب نيسحلا -
 نم مظعأو هناوعأ لجأ نم ناكو ىلاعت هللا همحر يدلاو عم ٌبورحو ٌمئاقو هل ثّرجو
 كلت لوفأو ٍردبلا اذه قاحُمب ٌرَدقلا ىرجو هباحصأ نم ٌردعلا ئكن نَم غلبأو هرصان
 تبحاصو يدلاو نسف ٍدابعلاو ٍدالبلا عيمج ىلع ّيدهملا نب دمحم بّلتتو ٍسمشلا

 هلاخ عم لاحلا هب تلقتناو ديدحلا ٌلالغأ امهنيب عمج نأ دعب امهنيب قّرفو ةمجرتلا
 نآلا وهو نحملاو رادكألا نع ةيفاص ريغ ىرخأ ةسايرو ٍةعفر ىلإ يدهملا ٍنِب دمحم

 امب اهنم عماسملا فّشيو « روطسلا كالسأ يف ءىلآللا مني انرصع نساحم نم ٌةنسح

 يدلاو هب حدم ام هئمف ةيفاص ضايحو ٍةيهاز ضاير ىلع هنم فقتسو رودصلل ٌحرش وه
 : حودمملا ركذب حّرصي ملو ... «لاقتعالا يف وهو
 . ةطقاسلا يف ام خلإ يوطأ مك خآ

 لخدي هّرعشو لكوتملا نب ٌيلع نب ٌنيسح مساقلا لآ ُرَمشأ : ٌُريزولا هّدبع ٌديسلا يل لاق
 .لكوتملا نب فُّسوي نب قاحسإ يديس ةنيفس نم ىهتنا . . تايهلإلا يف هُيلاغ تادلجم يف

 )١( خيشمت [ ب ] يف .

 . اهعامس [ ب ] يف قر

 -- : هصن ام ( ب ) شماه يف فرفز



 ١54 رمساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب يلع نب نيسحلا ديسلا

 نب فسوي يديس هّمع حدم يف هللا همحر لكوتملا نب يلع نب نيسحلا يديس رعش نم

 : لكوتملا

 يحالو لاق ىوهلا يف يرادأو يحانجج ميضلا ىلع يوطأ مك خآ
 يحارج مهنم ْتَلَمدْنا ام ًارشعم مساب وجوب ىَقلأ مكلو

 ادي دوجلا ىلع يولأ مكلو

 ادعلا ىقلأ نادجملا مغربو

 ٌةريج وفجأ ٍدجملا مغربو
 اشَحلا ٌيط مهو ًاصْخش اوحزن

 ىلع دعببلا نم ينوحيرُي مل

 ىوهلا رمخ نم ٠ حاص اي نكت نإ

 امئاد مهاره نارك انأ

 ٌوررما حارلا ىلإ حار اذإو

 ًادبأممهاوسب خوعتال

 مهلجأ نم ّقْلُخْلا اسفف

 اوعّيض سانأ نم يريذع نم
 امك ٍدجملاو دوجلاب اوشبع

 ءايضو لالظظ يف اوماقأو

 يف ٌنمحرلا هغاص ًاكيلم اي
 ادغْإ لانج نيدلل تنأ

 . ( ةالال  ةالا١/1) فرعلا رشن

 : هرعش نمو

 ُكَّمطق نم ّلك هللا اضر يف لص

 ًاعّمط اجّرلاب هللا ىلع ْلِِقأو

 ًاقِنأ ىرولا نع ًاعونَق نكف
 ًارسكنم عوضخلا حانج لضفخاو

 ٍمامسلا ٌريغ ثققلاِمٌةرم

 حافكو بزض ريغ نم ًادحاو

 حامرلا نيب يرظان نع اوبجُح

 يحاونلا ملم مهو ًاتاذ اوًفجو

 حارقلا ءاملاب ٌءابهصلا جّرمُت

 يحارو يناحيّرو يحوُر مهنأ

 اقأو علطو ٍبطَر ولولا

 ماص ٌريغ ينإف حاص مهب
 ةيحاطصاو مماوه يف يايات
 يحارم مهنم اقوبلا حار ىلإف
 يحارطلا ّلثم ٌمهّريغ خرطاو
 يحالصو مهنم ناك يداشرو

 حابجنلا ٌبابرأو ٍدجملا ةقفر

 حايٌرلا ٌجاومأ ضورلاب ْتَقِبع

 حابصلا ٍرافسأ ّلثم مهيف ناك

 يحارتقا ققو ىلع دجملا بلاق
 ٍحانجلا صوصقم ملظلا فويسب

 ْكَمْنَم يذلا هّبح يف ٍطمأو

 ْكَعَمط مهلك قلخلا نع غطقاو
 كفن امف ًامئاد هريغ ىف
 ِكَْعرو يل ٌهلإلا كاعر ئعرت
 ُكَعفر دق عوضخلاب مكف هل



 مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب يلع نب نيسحلا ديسلا ملا

 084 )١/ فرعلا رشن
 : هرعش نمو

.)96086- 

 ُدِجَقأ ال كباب ريغ ىلإ
 ةضور يف ٌعترأ ٌتلزامو

 مكتسح 4 نم دهشأ ُثلز امو

 افولا َدهع ٌضّقنأ تلزامو
 كيلع الإ لَ عملا سيلف

 : هرعش نمو

 يىستتظحال نإ براي

 الا بكرم يقف يسنتلمحو

 يف راصرو ٌتدهس دقلف

 ابق يشم وعلا يضم ينابق

 : ءاعتصب هتوم َليِبُق هسفنل ٌروكذملا هالمأ اممو

 ًاضرو ٍوفعب ىلظحن انلع
 امو لضفلل كانيجرت دق

 ودهن ٌبْرح ٌبنتجا ٍدهنلا ٌبحاص ايف
 هقيسو ع باضخلا شن هعْرَد اشر

 كَمِسو دق ميركلا ٌرّْفع نأب

 ٌدهشأ ال كلالج ريغو

 ُدَجْساهئاصغأ ركذلا نم
 ةملجلا اهل وبصي ٌدهاشم

 دهعأام قوف مكئاسحإو
 اودجنأ مأ ٌُسانلا َمَهْنَ ىّوِس

 ليمجلا عفصلاو رشتسلاب

 يليلغ يورت ٌةبرش كد

 ليزجلا لفمفلاو فاطل

 يليقم ًادبأ انهلا ضور
 يف ٌفسوي نب قاحسإ يديس هالؤأ لكوتملا نب يلع نب ٍنيسحلا يديس رعش نمد

 ابّصلا دضعو بيشملا ناوأ

 ابشأاسعلا هتلبقو

 اهذُمًاَمْذم هتثرّيصو
 ابّضلا ميسن هنع لأسأو

 ابَهاذ هواذهرّصت

 اينام ًاهئاد هدح ابش

 اسلم ٌبر كّريغانلول
 انلع يصاعملا ُهاد ْنإ كنم

 انِضراَف يّجرتلا الإ انضر
 : هللا همحر َفسوي نب قاحسإ يديس طخب ٍةمجرتلا بحاصل دجُو اممو

 0 َنيعراتلل هيرحإ ينف



 8١1١ 2 مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب يلع نب نيسحلا ديسلا

 : اهلوأ ّيدزولا نبا ةديصق اهب ّضّراع ٌةليوطلا ٌةديصقلا هلو

 ٌلَجألا لاح اهلين نع ام املاط ُلَمألا كنع ْعَدو ايندلا كنا

 هافوت ىتح ةدابعلا ىلع ًافكاع ةعاطلا ىلع ٌدابْفُم لاز امو « ٌدَكِحو ٌظعاوم اهيفو .

 نيعبرأو سمح ] ( 1140 ) ةنس يف ناك هنإ هل مّجرت نم ٌفعب لاق . نامت نا

 مست ١١46 ةنس ٍنأشلا اذهب نيلغتشملا ٌضعب هّتوم ّحَرأو ًاّيح 20[ فلأو

 . "![ اهنم لاوش نماث سيمخلا موي ] . فلأو ةثيو يبرأ

 ماهس ٌنوفجلاو يمرقل اي الآ ٌدّدسم ايانملا سوق هُبجاحو ١
 دق يذلا ميدقلاب ينعي هنأك ميدقلا هرعش نمو : قاحسإ يديس لاق . ٌميدب ىّنعم وهو

 : ىلاعت هللا لهأ ٌجهنم وهو هركذ مدقت

 يريمس مالظلا يف كّركذ لاز ام

 يرطاخو نامزلا ىدم كيلإ يرفس

 يعّجضم كّلايخ ىفاو ذإ ّسنأ مل

 اهنأك ٍرادملا كلّقلا يف ٌبهشلاو

 ثرّبع ول ابَّضلا حير ىلع اذام

 مكوحن نم ْثتأ ول مئامحلا ىلعو

 مكبح يف ىوهلا ٌناميلس انأف
 مكيف ينيد ٍطاسب قوف ُثغلبو
 ٌةليخ ينامألاو يرعش َتيلاي
 ُثسعنص يتلا ٌُمكَباِقق ىرأو

 ُتْضِّيق ُنميهملا ءاش اذإ كل

 ًاردابم كاتأ ًارمأ ئضق َّْنِإ نَم

 هريغ نم ئنغلا تمر اذإ ٌكِلم

 يريمض ٌّيئط تنأف ٌطْشو ُدُعِباف

 يريفس كيلإ ٍةنوآ لك يف
 ٍرويغ نيعب انرظني مجتلاو

 روشنملا ولؤللاك ىجدلا ّيط

 ٍريبعو ٍرِبثَع ْيَرْشْنِب مكنع

 ريبعتلا نع ترضق ةرابعب

 ريطلل ًاقطنم مكيف ُتئّلع
 يريغ نع ةعفر يب امس أزع
 ريمتب مكبرُق نم يوترأ له

 ريمأو رئزُم لكب ينع
 رييدتلا دي مكبرف ٌبايبسأ

 ريَضو هاضق ريخ نم ءاشام

 ريقفو سئاي نم ابنعلا َتْمَر
 نهتنا

 )١١( ب ] نم ةدايز [.

 : هّضن ام [ ب ] شماه يف 222

 ةنس نم ةدعّقلا يذ رهش يف هتافو تناكو : هّظفل ام َفُسوي نب قاحسإ يديس ةنيفس يفو

 . فلأو ةئمو نيعبرأو مسن



 يناعنصلا ٌيرامعلا حلاص نب يلع نب نيسح 4

 ©7غناعنصلا يرامعلا حلاص نب ىلع ْنب نيسح

 ءاعنصب ًاشنو اهدعب اميف وأ ًابيرقت بفلأو ٍةِئِمو نيعبس ١١7٠ ةنس يف دلو
 يناعملاو ٍفْرَّصلاو وحنلا يف ًءاعنص خياشم نم ةعامج ىلع أرقف ملعلا بلطو
 ينْغم يفو ةيفاكلا ىلع يِضَرلا حرش يف ىلع أرقو ٍلوصألاو قطنملاو ٍنايبلاو

 نأ دعب بِغرو « دّضعلل يهتنُملا رّصتخُم حرش يفو ٍلْوُتلا ةياغ حرش يفو بيبألا
 ء.اهيف نكسو اهيلإ مّرعف راّمع ٌُدالب وهو ٌيلصألا مهنطو نوكس يف ّملعلا بلط
 .ةياغلا حرش يف يلع ةءارقلا بلطي ّيلإ هبتك ام هنمف ٌدّيج ُمظن هلو كلانه نآلا وهو
 هركذ مدقتملا ٌيدمَّصلا هللا ٍدبع نب َدمحأ ةمالعلا ىلع اهتءارق نم غرف نأ دعب
 : وهو

 ألم يف ّدرفلاو ّيدهلا رع ّيالوم
 هدظان راظنألا يف لاج اذإ نمو

 ُتعِمُج يذلا ٌدرفلاو رضعلا ٌةمالع
 تغلب نَم هللا ٍدبع نب َيفَصلا نإ

 هل مامتلا ٌردب اي مار ام ٌغولب

 هّبلاط َلوّدلا اذه كلضفب حتماف
 ٌلحترم ًءاعنص نم نآلا وه اهو

 : "”يلوقب هيلع ُثبجأف

 الو لامكلل ًاجورُع ئقرت َتلِز ال

 لا وه ٌميدقلا ٌدهعلاو ّلاحام لاحلاف

 )١( )رطولا لين ١/ 780 343مقر 191( .

 . ( 118 ص) يناكوشلا ناويد رظنا (؟)

 ِرَعَّشلاو رْغّشلا نيب َقرَقلا اوفرعي مل
 رظنلا نع ىنغأام ٌركفلا هلالَج

 ٍرسكُْم ريغ ًاعمج ٌنساحملا هل

 رشبلا يف تاياغلا ىلإ ٌمولعلا هب

 [ ٠١4 ] رفظلاب ٌزوفلا زاحو كنم مت دق

 رذتعم ريغ لضف تبولطم تلز ال

 رفس ىلع اهنم وُهَف ماقأ نمو

 ٍرَّضحلاو ودبلا نيب رصعلا دحوأ اي

 رّمِفلاِب رهدلا ٌممس ُبِرطُت تخرب
 ركتبمل ٌدهع الو ٌميدقلاٌدهع
 رطولل ليصحتلاو ٌّدجلا ةياهن



 ل مساقلا هللا ىلع لكوتملا نب نيسحلا هللاب روصنملا مامإلا

 (ِرَكِفلا ةبخُت )هنع ُبّجحأو اهنم هُعَنمأ فيك ( يلْؤُس ةياغ) ناك نم

 رجشلا نم ٍنْذَل نق ىلع ًاقزو تحّدص ام ملعلا عوبر يبحت َتمُّدو

 نيثئمو نيرشعو سمخ ١١776 ةنس ىف هللا همحر ٍةمجرتلا بحاص ثوم ناكو

 . راّمع دالبب يفلأو

 ْنب مساقلا هللا ىلع لكوتملا ْنِب نيسحلا هللاب زوصنملا ْمامإلا 4

 ©"”مساقلا مامإلا نب نسَح نب دمحأ نب نيسح

 ٌديسلاو وه َعّرانت مث ( 1١79 ) ةنس َناضمر يف هدلاو توم دنع ةفالخلاب عيوب

 ءرصانلاب ٍبّقْلو هسفن ىلإ اعد دق ناكو « ٌيدهملا نب ٌقاحسإ نب ٌُدمحم ةمالعلا

 ىلع هعياب ٌروصنملا َمامإلا نإ مث « اهلهأ ٌعيمجو اهؤاسؤرو نميلا ًءاملع هعيابو
 رطقلا ىلع بّلغو هتوعد ىلع روصنملا رمتساف ًءافولا عقي ملف اهطرتشا طورش
 ءاسؤرو هتبارقو هّتوخإو هّدالوأ رسأو رصانلا شويجب ٌرِفظو ُنسانلا هعيابو ٌينميلا

 ُديسلاو قاحسإ نب ٌنَسحلا ٌةمالعلا ٌديسلاو قاحسإ نب ئيحي ٌُديسلا مهنمو ٠ هدانجأ
 نم ٍدحاو ُلكو « بلاط ُنب هللا دبع ُديسلاو ّقاحسإ نب ٍدمحم نب ٌليعامسإ ٌةمالعلا
 ىلع هٌؤاليتسا [ با““# ] ناكو 2')[ ًةريثكلا ] َسشويجلا دوقي ٌديِبك ٌنسيئر ءالؤه

 ٌولعو ةعاجشلاب ًاروهشم ٌروصنملا ناكو . ةدم برقأو ٍتقو عرسأ يف نيروكذملا
 عمتجاو ُرصانلا هعياب ٍرمألا َرِخآو . وزغلا ٌقاشم ٍلامتحاو ِلاتقلا ةرباصمو ٍةَمِهلا

 ُبرحلا لزت ملو لكوتملا نب ذمحأ ٌديسلا هوخأ الإ ٌفلاخم هل ّقبي ملو هيلع ٌسانلا

 ٍةنس وحن روصنملا هيخأ دعب ٌةتوم رخأتو هسفن ىلإ عدي مل هنكلو تام نأ ىلإ امهنيب

 دق ناكو ًاميخف ًاناطلسو ًاميظع ًامامإ ٌروصنملا ناكو . َسابعلا ّيدهملا هّدلو عيابو

 املو « لكوتملا ٍةدُم رخآ يف ٍةفلاخم ٌضعب لّكوتملا مامإلا هدلاو نيبو هنيب عقو

 ٍةداعس عم هتفالخ تمادو اهب رقتساو ءاعنص ٌروصنملا لخد ٌةافولا ّلكوتملا ترّضح

 )١( فرعلا رشنو . 59ص مارملا غوليو .( 155/1 ) مالعألا ) 5948 /1- 5١1١مقر 195 (.

 ) )0ريثكلا [ ب ] يف .



 دمحم نب مساقلا مامإلا نب نيسحلا ديسلا 00

 لخاد ٌئنميلا رطقلا ٌعيمجو ةبيرقلا ةنمزألا يف هلثمب ْعَمسُي ب مل ءادعألاب ٍرَفظو ةريبك
 ناك َّدمحأ هاخأ نإف ٌةيرَجُحلاو رعت ُدالب الإ هتعاط نع جرخي مل « هتعاط تحت
 . ©"0فلأو ٍةئمو نيتسو ىدحإ,١71١١ ةنس يف هوم ناكو « اهيلع ًايلوتسُم

 ©””دمحم نب مساقلا مامإلا ْنِب نيسحلا ُديسلا

 عيبر ٍرهش ٌرشع َعبار ٍدحألا موي دلو . ٍنسحلا هيخأ ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت

(000) 

 قفز

 : هصن ام ( ب ) شماه يف

 فرو ٍنِكادلا لّضفلا رم مالعألا ٌملع ٌمامإلا خيشلا هللا همحر ٌفلؤملا هنع اهس نمم
 ٌثاطلسو هّلِضف رّكتُي سيل مولع ٌمامإ « ةداجإلا راثآل ةلسْرُملا رددألا حور « ةدافإلا
 ءاملعلا ُدرْبِح يدنسلا قداص دمحم ُنِب نسحلا وبأ خيشلا ءلرذبم ٌقحلا هل قيقحت
 نحلا عم رودي لب بهذمب ديقتي ال نيدهتجملا ءايقتألا حف نيِنَقّنملا دامّلا رحب نيلماعلا
 ٍسمخ 1١69 ةنس لاوش ٍرهش ث َرشع َرشع ٌعبار نع ة ةرفسُملا تبسلا ًةليل هّدلوم ءراد ثيح

 مّلَعلا ىلعو هيبأ ىلع لغتشاو ةيدنملا رايدلا يف ملعلا بلطو « يفلأو ٍةئمو نيرشعو
 تباسحلاو ّيضئارفلا ققحو َنايبلاو ٌفرصلاو وحنلا أرقو يدنّتلا نيعّم نب دمحم ِدَوْفُملا
 اهب نكسو هيوخأو هيبأ عم ١١64 ةنس ةفوشملا ةكم مدقو فوصتلاب لغتشاو قطنملاو

 نم الإ لكأي الو ٌةرهاي طخلا يف ٌةكلم هل ناكو ٠ ّمات ٍرادتقاو قراخ مهفب اهيف سّردو
 1١4١ ةنس ةرّونملا ةنيدملا مق مث ةّرم ةنس لك يف ٌحيحصلا َعماجلا بتكي هدي بلسك
 ٌةبلطلا همزالو اهّريغو تسلا تاهمألا يدنّسلا ةايح دمحم خيشلا ىلع اهب عمسو
 ٌيلولا ّيالوم لاق . ديلا بئسك نم تايتقالا نع سوردلا ٌةرثك هّتلغش ىتح هيلع لاغتشالل
 ١١1/٠ ةنس لوألا عيبر ٍرهش ٌرشع عباس يف خيشلاب يدهعو : ريمألا دمحم نب ٌميهاربإ
 . كلذ ريغو ضئارفلاو قطنملاو ثيدحلا يف نسحلا يبأ خيشلا ىلع أرق هنإ لاقو
 ( ةيندملا ةضافإلا ىلع ةيئامحرلا سافنألا ) ُديمألا ٌددبلا اهيلع فلآ يتلا ٌةيندملا ٌةضافإلا
 ىلوملا هيلو ةبحص نسحلا يبأ خيشلا ىلإ اهب لسرأو ٍةسيفن ءايشأب اهيلع اهيف ملكتو
 لجالا يف ٌةحْنُم يل نأ ملعأ ول : لاق ىتح اهثحابمبو اهب ٌبجعأف ٍدمحم نب َميهاربإ
 ل يبد علا فاصنإ ىلع كلدي اذهو « ٍريمألا ٍردبلا ًءاقل ديري نميلا ىلإ ٌتجرخل
 ! : لاقو ريمألا ٍدمحم نب ميهاربإ ةمالعلا ئلوملا فلؤم نم ٌةرّصتخم .ةمجرتلا تهتنا
 . لماك فلؤمب ٌةريدج نّسحلا يبأ خيشلا ةمجرت

 591/1 نيفلؤملا مجعمو . ( 101 /؟) مالعألاو .( ٠-٠١5١ 4/7 ) رثألا ةصالخو
 ع. (١19/5و ؟”91/4) نونكملا حاضيإو . ( ؟”؟5؟/0 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 61 مقر



 و دمحم نب مساقلا مامإلا نب نيسحلا ديسلا

 «ثاّيغلا ٍدمحم نب هللا فطُأ خيشلا ىلع أرق «ةئمعتستو نيعستو عست 444 ٌةنس رخآلا

 َّعَربو ٠ هرصع ءاملع نم ةعامج ىلع أرقو هكاردإ ٍنسُحو همهف ني بّجعتي ناكو
 ةيوخنلاو ةيقطنملاو ةينايبلاو ٍةيلوصألا قئاقدلا يف [ ٠١5 ] قافو ٍنونفلا لك يف

 َباتكلا اهحْرشو ًةياغلا فّلأو هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلاب ٌةلْغُش كلذ عم هلو
 وهو « اهتاهجو ًءاعنص يف ُلّوعملا هيلعو ٍةبلطلا َسَرْدَم نآلا راص يذلا ٌروهشملا

 نم هرصتعا ٠ نفلا يف هرخبتو هدعاس ةوُقو هفتصُم عاب لوط ىلع لدي ٌسيفن ٌباتك

 . لوصألا يف ةفئألا نم هِيابآ تاَمّلؤِم نمو هيشاوحو هحورشو ىهتنملا رّصتخُم
 نكي ملو ٌةجاحلا هيلإ وعدت ام ىفوتساو ثحابملا دّوجو « ًانسَح ًاقْوَس ةلدألا قاسو

 دوقي وهو هلأ وهف اذه عمو « هّلثم ٍنميلا لهأ تافّلؤم نم لوصألا بتك يف نآلا

 مهيلع ّنشيو كلاهملا مهُدِروُيو مهٌقياضُيو ٍنطوم لك يف َكارتألا ٌرصاحيو َشويجلا
 بّتك نم باتك يف رظنلا نع اهضعبل َدهاشملا ٌلهذُت ُمحالم مهعم هلو « تاراغلا
 وه هيلإ عوجرملاو ركاسعلا ريأو شوبجلا ٌدئاق وهو هللا همحر هب فيكف « . ملعلا

 نم ضعبلا ّضعب نإف ءداهجلا رمأ نم لجو قد اميف هّركذ مدقملا نَسحلا هوخأو
 قئاقدلا فينصت نع ًالضف تاظوفحملا َنايسنو هّشْوشتو ِنْهَّذلا ٌرُدكت بجوي اذه
 امهيلع ِكاردتسالاو ٌينازاتفّتلا ٍدْعسلاَو ٍنيدلا دضعل ٍةمحازملاو قئاقحلا ٍريرحتو
 (1)[ اهنع سعاقتت ] ٌةعاجش الإ هذه امف ٌرفلا قيقحتب ب نيرهتشملا نم امهلاثمأ ىلعو
 يف مدق ُثابثو « تابلألا وهبت ٍنانَج ُةَوُقو « نانئسلاب اهل َُّقعَقُي ال ةناصّرو ناعجّشلا

 برح يف ًامئاقو ًادهاجم هللا همحر لاز امو « باسح يف هريغل نكي مل « مولعلا
 رخآ يف ىلاعت هللا هافوت ىتح موسرلاو اهدودحل ًاقّقحم مولعلل ًارشانو ًادعاق ِكارتألا

 نيدو ٍرامَذ ةنيدمب ةنس فلأو نيسمخ *٠١9 ةنس ٍرَخآلا ميبر رهش ّيناث ٍةعمّجْلا ةليل

 : هنمف ٌنسح مظن هلو "””ةروهشملا هتبُق يف اهب

 مقر 1978/١ ١97 ) نغألا ضورلاو . (78 مقر ٠١177  ١١ال7 /؟ ) ملعلا رجهو -

 . 7١١؟ص يبرعلا ركفلا رداصمو . 7

 )١( اهدنع سعاقتي [ ب ] ىف .

 3 : تايبألا هذه ٌيَقرَّشلا بابلا قوف ٍرامَّذ سورحمب ةفيرشلا ِِتبُق زارط ىلعو (؟)



 نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا ديسلا ضف

 ففقومب هفالتلا لبق ٌةقالّثو 2فندم ّْبَص ٍلاصوب ْدُج ّيالوم

 ففيهأ دق َنيعَط كيتلقُم نم - ففهرم بفيس ليتق َتيِدُق محراو

 دمحم نب نيسحلا نب دمحم ْنِب نيسحلا ديسلا 0

 ٌيولعلا ْينْيَسُحلا نيسحلا نب ديز نب نسحلا نب نيسحلا نبا

 «”ركسعلا يضاق نباب ٌفورعملا

 ةباقنو ةرهاقلاب ٌعيقوتلا ّيلوو « ةئمّتسو نيعستو ٍنامث 598 ةنس يف دلو

 ىلع رادتقالا يف ٌريظن هل نكي ملو « رثنلاو مظنلا يفو « كلذ يف رّمَمو ففارشألا

 تحت لُخدي ال ام عيقاوتلاو ديلاقتلا نم ءاشنإلا 'ناويدب بتك . رشنلاو مظنلا ةعرس

 سّردو ةيبنتلا هرغصض يف ظفحو « ئطايمّدلاو ٍديعلا قيقد نبا نم ٌةزاجإ هلو رّصحلا

 : هرعش نمو « ٍسرادملا ضعب يف

 ٌحبصيو يسمُي رهقلا يف هّيحاصف  ٌةورثو ٌءاج هذّضعي مل ملعلا اذإ

 حج رشي هناصقُن عم لهجلا وذو نيه ٌبْعَّصلاف ٌرودقملا دعسأ نإو

 ٌةامسأ ٍلّثؤملا ٍرخفلا فرش نمو  ُءانسأ لضفلا نم ْثّراح ٌدبق ايأ -

 هالعأو ًامليو ًاردق ئرولا لجأ ٍدمحم نب مساقلا َليلس تيّوح

 هالعأو ٍنانِجلااِيلُع هأّوبو 2 هّروت رشحلا يف ُهللَّمتأ ٌبيح

 هاوحف ّمّضخلا ٌمِحَفُي تخت ردص ىلإ قلي رذص نم رادلا اذهب ماقأ

 اوهات دق ٌديدانصلا اهيف ئغو لكب هداهج ٌّقح هالوم يف َدّماجو
 هلا اهلعف يف ناسحإلاب هيزاجُي ًارِئآم انيدل ئقبأ دقو حارو
 هاجرأ رْشحلا فقوم نم هب َتْعِب دقل هنّمضت ًاربق ًارئاز ايف

 هاطعت كنإف وجرت يذلا ليّثو ٍةَملُم لك عفد يف هب ْلَسوَت
 هاضرأو هنع ٌنمحرلا يضّر اهب 0 ٌةناكم هللا دنع هل اذهق

 (هاوشٌم ماركإلا راد ) ابيجم لاقل  هّلحم نيأ ٌميراتلا لات ولف

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نيفلؤملا مجعمو ١71١(. مقر 58 - 777/15 ) ةنماكلا رردلاو . (157/؟) مالعألا )١(

 .(14801 مقر ة*ال/1)



 : هلو

 ٌجَرَحْلا ٌلخو بيحر ردصو ليمج ربصب ٌرومألا ٌّقلت

 ْجَرَقلا امإو ٌثامملا امإف همْكُح يف كبرل مّلَسو

 فّوو ًاديج ًافْثو اهيلع َفَقوو نيدلا ءاهب ةراحب ًةسردم ىنبو : ٌيدّفصلا لاق
 اهاَّمس بطخ ُناويد هلو . اعضاوتم قالخألا َثِمَد ناكو « ةَدّيِج ًةريثك ًابثك اهيف
 يف تام َةتابث نبا َبطُخ اهب ّضّراع ( ربنملا [ ٠ 11 ماقم يف رّبحُملا لاقملا )
 . ةئمعبسو نيّيسو نيتنثا 67 ةنس َنابعش ٌرشع عباس

 211 ئناعنصلا مث ٌيسنعلا هللا دبع نب دمحم نب نيسحلا

 نع .ذخأف ٍمّلعلا بلطب لغتشاو « بفلأو ٍةئمو نينامثو ٍنامث ١1١8448 ةنئس دلو
 وخدلا يف دافتساو رضعلا خباشم نم هريغ نعو ٍرداقلا ٍلبع نب ميهاربإ ةمالعلا ديسلا

 مهفو مات ٌنافرعو ٌّلماك ٌكاردإ هلو ءلوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو فْرَّضلاو

 يحرش يف لع أرقي نآلا وهو ةيفاكلا ىلع ٌيضّرلا حرش يف يلع أرقو . ٌقئاف
 يلق وهو + ثبابشلا ناو يف نوك عم نيقحملا ءاملعلا نم راس دقو « نسل
 ًاضيأ يلع أرقو . هب هللا عفن ِكاردإلا ةوقو ٍرّوصتلا ٍنْسُحخ و قئاقدلا مهف يف ريظنلا

 نم كلذ ريغ يف ّىلع ٌةءارق هلو « لاحللا اهيلإ ّدَسَت نم ةءارف هيشاوسو دّشعلا يف

 . 2هيشاوحو لّوطُملاو هيشاوحو فاشكلاك اهريغو يتافلؤم

 )١( رطولا لين ) 795/1  40٠مقر 75١1 ( . مقر 77 /1) ملعلا رجهو 45 ( .

 يلجت يذلا يماقلا [131 ص ] راصقتلا يف هقح يف لاق : سن ام غاس 3 شماف قفز

 العلا جوأ امس ردب رباحملا هاوفأ هل هل تاطاطتف هركذب عاريلا ىرجو رتافدلا نوطب هراظنأ
 ًاملاع ىنيوهلا يشمي نم لجأ بيبللا ربلا ملاعلا ًارتخبتم هركذب عاربلا ىرجو فراعمب

 ا
 سيدي ةيكن ل ند قمت ورا مل مد 090 ساي فره

 ةكلمم ىلإ ةماهت فارشأ يديأ نم اهعوجر دعب بفلأو نيتئمو نيثالثو سمخ 6
 امل ًالهأ هآر امل كلذ يف مالسإلا خيش ةظحالمب روكذملا نيعت ناكو « ةيمساقلا ةلودلا



 يبيطلا هللا دبع نب دمحم نب نيسحلا 4

 يبيطلا هللا دبع نب [ 54 ] دمحم ْنِب ُنيسحلا 6

 27ةاكشملا حرش ٌبحاص ٌروهشملا ُمامإلا

 ملف ةريبك ةورث ٍبحاص هرمُع ءىدابم يف ناك . امهريغو يفاشكلا ةيشاحو

 ًاميرك ناكو ًاريقف ِهرّمع رخآ يف ناك نأ ىلإ ِتاريَّحلا هوجو يف كلذ قِفنُي لري
 ّمم مهحئاضف ًارهظُم ٍةعدتنُملاو ةفسالفلا ىلع ّدرلا َديدش ِدَقَتعُملا َنَسح ًاعضاوتم

 ءايحلا ٌريثك هلوسرلو هلل ةبحملا ٌديدش « هرصع يف نيملسملا دالب ىلع مهئاليتسا

 هدنعو « ةيمالسإلا مولعلا يف ةبلطلا سيردتل ًامزالم ةعامجلاو ةعمجلل ًامزالم

 هقرعي نَم ٍنادلبلا رئاسلو لب «ودلب لهأ نم مهريغلو هتبَلَطل اهلّذبي ٌةسيفن ٌبتك

 هئيشاحو « ٍةنسلاو باتكلا نم قئاقدلا جارختسا ىلع لابقإ هلو . هقرعي ال نمو

 ىلع مالكلا نم اهيف ام َّمم قالطإلا ىلع هيشاوح ٌسْفنأ يه فاشكلا ىلع
 لدي امم نيثّدحملا ةقيرط ىلع كلذ ٌلاحلا ىضتقا اذإ ٍتالاحلا ضعب يف ثيداحألا

 نايبلاو يناعملا يف ٌباتك هلو ء لوقنملاو لوقعملا يملع يف هتقّبط عافترا ىلع

 باتك عمج يف عّرش مث « هراصتخاب هتذمالت ٌيضعب رمأو هَحّرشو ( نايبّتلا ) هاّمس
 ْنِم ريسفتلا يف أرقي ناكو « ٌيراخُيلا باتك ةءارقل ًاميظع ًاسلجم ٌدَّقعو ريسفتلا يف

 هتافو ٌموي ناك نأ ىلإ يراخُبلا عامسإل رصعلا ىلإ 2[ ِهدعَب ] نمو رهظلا ىلإ ٍةركب
 هتبب دنع ًادجسم لخدف ثيدحلا سلجم ىلإ هّجوتو ٍريسفتلا ةءارق نع ؟")[ ٌعَرفف ]

 ربقو ماعلا كلذ يف مويقلا حلا راوج ىلإ لقتناف ٌموتحملا ُلجألا هلجاع مث . كلانه
 . ها هللا همحر ليجع نبا هيقفلا تيب ةنيدمب

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 نونظلا فشكو ١517(. مقر 59 - 58/5 ) ةنماكلا رردلاو . )7١57/5( مالعألا )١(

 1١8(. 2 5//1) بهذلا تارذشو .(١ا/00و 1408/5) و( الدو "#11

 . ( 14517 مقر 576/١ ) نيفلؤملا مجعمو
 . مت[ ب ] يف )0

 . غرف [ ب ] يف 00



 ل ىسيع نب ديعس نب دمحم نب نيسحلا

 ةلبِقلا ىلإ ًاهّجوتم هّبحن ىضقف ةضيرفلل ًةماقإلا ُدِظتني سلجو ًادعاق ةلفانلا ىَّلصف
 . ةئمعبسو نيعبرأو ٍشالث 47 ةنس َنابعش ٌرشع ثلاث ِءاثالّثلا موي يف

 ىسيع نب ديعس نب دمحم ْنب ْنيسحلا 4

 27يبرغملاب فورعملا يعاللا

 نيسحلا نب ٌليعامسإ نب نسحلا انخيش دج اهُتّدحمو اهُملاعو ءاعنص يضاق

 ّينابعلا نيدلا رع ديسلا نع ّملعلا ذخأو . ففلأو نيعبرأو ٍنامث ٠١44 ةنس دلُو

 ةدع يف ّعربو مهريغو ّيطَرَبلا ئيحَي ٍنب ّيلعو ّيمِيَحلا دمحم نب نمحرلا ٍدبعو
 ىلوتو « هريغو ريزولا يلع نب هللا دبع ديسلاك ء ءاملعلا نم ٌةعامج هتع ذخأو مولع

 ب اوامإلا ] مايأ ىلإ ًايضاق ٌرمتساو حلا ٍِنب دمحأ ٌٍيدهَملا مامإلل ءاضقلا

 لك اذإ ف اهيزاسأ يداحأل نوتم ىلع مالكلا نم صيخلتلا يف ام لقت لفاح

 حيحص يف [ ٠ "1 ناك اذإو . يرابلا حتف نم هحْرش لقن يراخُبلا يف ثيدحلا

 هنكلو ٠ َنالْسر نبال نئسلا حرش نم لقتي ةراتو يووُلا حرش نم هحْرش لقن ملسم

 نم تافالخلا لقنيو ظفللاب اهقوسي هنوك عم ًابلاغ اهلهأ ىلإ ٌلوقنلا هذه بدي ال

 ةياهن ) نم لاوحألا ضعب يفو ٠ ئيحَي نب ٌدمحأ ٌيدهَملا مامإلل ( راخزلا رحبلا )

 « ٍداهتجالا ٌةرمث وهو « تالاحلا بلاغ يف حيجرتلل ّضّوعتلا كرتيو ( ٍدْشُر نبا

 ليعامسإ َنب دمحم ٌةمالعلا ٌديسلا هرصتخا دقو ٌديفم ٌحْرَش وهف لاح لك ىلعو

 ٌدوهيلا اوجرخأ ) ثيدح يف ٌةلاسر هلو ( مالسلا لبس ) ّرّصتخملا ىّمسو ديمألا

 طقف زاجحلا نم مهججارخإ بجي امنإ هنأ اهيف حّجر 0( بَرَعلا ةريزج نم

 نغألا ضورلاو 7١7(. مقر 7759 270/1١ ) فرعلا رشنو .(17617/؟) مالعألا )١(
 نيفراعلا ةيدهو . ( 5417 مقر 558/١ ) نيفلؤملا مجعمو .(1711 مقر )1١/ ١8

 1 ال

 .[1] نم ةدايز (0)

 9١648(- مقر ١!0/5)و(1؟706“ مقر )١7١/56 هحيحص يف يراخبلا جرخأ ففز



 ظيفحلا دبع نب رصان نب نيسحلا 08

 ( ُنَسحلا هوخأ ) ناكو ''”( زاجحلا نم ٌدوهيلا اوجرخأ ) ظفلب ةياور يف امب ًاجتحم
 يف ٌرّوبم وهو ٌيدهَملا مامإلل ٍدئالقلا حرش ىلع ٌةيشاح هلو « نميلا نساحم نم

 نآلا ىلإو « لماعو ملاع نيب ام مه ٌةحلاص ٌةيّرذ نيوَخألا نيذهلو ٍنونفلا عيمج
 ١١19 ةنس ةمجرتلا ُبحاص ( يفوُتو ) لئاضفلاب ٌرومعم مهتيبو : كلذك مهو
 ةنس ٌروكذملا ٌنَسحلا هوخخأ يفوتو ')[ بفلأو ٍةئمو ًةرشع سمح ] ١١1١4 ةنس ليقو

 امهل ٌركذو ( رّمسلا بيط ) يف ٌمّيحلا امهل مّجرت دقو بفلأو ةئمو نيعبرأ

 . ءاملعلا رعشك ًارْعش

 ""الهملاب هفلسك ٌفورعملا ظيفحلا دبع نب رصان ْنِب نيسحلا 0

 وهو ( ةيسوبلا حرش ةيسدقلا بهاوملا ) ٌبحاص ريبكلا ملاعلا ٌئناميلا ٌيفّرشلا

 ليلدلا لّقني مث لئاسملاو يناعملا نم ٌةديصقلا هيلع تلمتشا ام نيبي ٌسيفن حرش

 يف اهيلع بيجُيو ٌثحابم لالجلل ( راهنلا ءوض ) نم لّقنيو ًايوق ًاريرحت هٌرّوحيو
 ىلع ُتفقو ٌديفم ٌحرش وهف ةلمجلابو « ملعلا يف هُحيش هنأب هّمِصيو كلذ نم ريثك

 كثيدح نم ء( مقر نريد سلا ملسمو ( 44١ مقر ١؟؟/48)و 3

 ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ : ثالثب هتوم دنع ىصوأ لكَ يبنلا نأ » : سابع نبا
 . « مهزيجأ تنك ام وحتب دفولا اوزيجأو ٠١ برعلا

 ( 7070 ) مقر دواد وبأو ( 1757/5 مقر ١784/9 ) هحيحص يف ملسم جرخأوه

 نجرخأل » : لوقي لي هللا لوسر عمس هنأ : رمع ثيدح نم . ( 1701/) مقر يذمرتلاو

 . حيحص ثيدح وهو . ' ًاملسم الإ اهيف عدأ ال ىتح برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا

 ثيدح نم ( 7١8/9 ) ىربكلا نتسلا يف يقهيبلاو ( 196/١ ) دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١(

 . « برعلا ةريزج نم َنارْجَن لهأو « زاجحلا لف دوهي اوجرخأ » ظفلب ةديبع يبأ
 .[11] نم ةدايز )2

 ضورلاو . ( 7١17 مقر 787 )5378/1١ فرعلا رشنو .(1571- 170/5 ) مالعألا (0

 .( 141/4 مقر )545/١ نيفلؤملا مجعمو .( 7١4 مقر )١9/١  14١ نغالا

 ملعلا رجهو . 1155و 77١”ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 7157/05 ) نيفراعلا ةيدهو

 1١(. مقر 191_#8"1/)



 قف يرامذلا يمليدلا ميهاربإ نب ىيحي نب نيسحلا ديسلا

 اهحّرش يتلا ٌةموظنملا هذهو « ٍتادَّلِجُم عبس يف هنأ 7[ ينغلبو ] هنم تادلجم
 ىلإ ةراشإلاو ةيفاقلاو ٌيوّولاو نزولا يف ةيبطاشلا طمن ىلع يسوبلل هقفلا يف يه

 مفالآ ٌةعبرأ اهتايبأ ٌةلمجو . هتّسالسو ِهِتوُقو رعّشلا ةدوُج عم زمرلاب ءاملعلا بهاذم

 رايدلاب ةيديزلا ءاملع دحأ وه ٌُروكذملا ٌئيسوبلاو « ًاتيب نونامثو ةئمثسصخو تيب
 يف ٌئمُيحلا هل مجرت دقو اهُرهشأ ٌحرشلا اذه ٌتافلؤم ٍةمجرتلا بحاصلو .« ةينميلا

 باحصأ هلتق «٠ ًاديهش ىّقوتو هل ةيحل ال َسَلْطأ ناك هنأ ركذو ( رمسلا بيِط )

 ٌّيدهّملا ةمجرت يف هُرش يتأيس امبسح هتنتف ؟'”[ مايأ ] يف ©"*[ ٌيروطحملا ]
 هلو ( ١11١ ) ةنس يف ٌنتفلا كلت تناكو « بهاوملا بحاص ّدمحأ (؟”نب دمحم

 ٌبئاصم الإ ُتاذللا امو اهيلع ٌعئاجف الإ ٌلامآلا ام ٌرادلا يه

 ُبكاس لبق اهٌعمد ٌنويع ثّوقو 2 ٌةريرق ٌنيع سمألاب ثنخلس مكف
 «””ُهاذ كنإف اهنم بهاذ ىلع ةربعب اهنم كانيع لجتكت الف

 ©يرامذلا يمليدلا َميهاربإ نب ئيحي ْنب نيسحلا ُديسلا 7
 اهئاملع نع ذخأو ٍرامَذب اشنو فلأو ةئمو نيعبرأو عست. 1١59 ةنس يف دلو

 )١( غلبو [ ب ] يف .

 . هشماه يف امك لادلاب يرودحملا رينعلا تاحفن يف هركذو . روطحملا [ ب ] يف (؟)

 . [ ب ] نم ةدايز (9

 . اذه انباتك نم "46 مقر ةمجرتلا 2

 يف ةافوتسم ةمجرت همجرتو الهُّملا ٍرصان نب نيسح يضاقلا اذه ٌلاوحأ ىفوتسا دقو (5)

 نم يررودحملا ٍةئتف َليصفتو هداهشتسا ةيفيك ركذو «ربنعلا تاحفن١ نم يناثلا ءزجلا

 . هللا مهمحر الهُملا تيب ءاملع َنايعأ ةمجرتلا كلت يف ركذو هلتْقم دنع ىلإ اهئادتبا

 . (« ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نغألا ضورلاو .( 5١4 مقر 104 - )4201/1١ رطولا لينو .(؟7؟/؟) مالعألا )١(

 ملعلا رجهو .( 444ا/ مقر 5148/١ ) نيفلؤملا مجعمو . 0975١ مقر امارمكر

 .(4 مقر 14/5



 يرامذلا يمليدلا ميهاربإ نب ىبحي نب نيسحلا ديسلا ا

 مجرملا امهو ُييبَّشلا دمحأ نب نسح هيقفلاو « مال نيس نب هللا دبع هيقفلاك

 ةءارق [ ب"”4 ] هلو ةيبرعلا يف أرقو ءاعنص ىلإ لحترا مث « ِهقفلا ملع يف كلانه

 ٌرقتساو ٍرامذ ىلإ داع مث ريمألا ليعامسإ ِنب ٍدمحم ٍةمالعلا ديسلا ىلع ثيدحلا يف

 ملو هلاومأ ترثاكتو ةراجتلاب لغتشا مث ٌةورث اهل ةأرماب حّورتف ًاريقف ناكو « اهب
 هقفلا يف سّردو ؛ ملعلا ىلع ٌبكُم وهو ٌةريغ هنع بوني ناك لب هسفنب ٌرجني تي نكي

 ٌمّدقتملا ٌيزارحلا ٍدمحم نب ٌدمحأ ةمالعلا انُحيش مهنم ٌةعامج هب جّوختو هريغو

 ةءارقلا يف ينقفارو ( 1٠0٠١ ) ةنس دعب ةيناث ةلحر ًءاعنص ىلإ لحر مث هّركذ

 حيحص يف انعم ارفف رمل ليعامسإ نب نسحلا ةمالعلا انخسش ىلع [ 7

 مث ءاعنص ناطيتسا ىلع مّرعو ًةدم ّيقبو ًءاعنص عماجب هقفلا يف ةبلطلا أرق أو ملسم

 اهب ٌدّرفتملا هيلإ ٌعوجرملا اهُملاع نآلا وهو اهيلإ داعف ٍرامذ ىلإ َدوَعلا حجر كلذ دعب

 فْدَّصلاو وُحنلاو هقفلا يف هيلع نوؤرقي كلانه ٌةبلطلا راصو « عفادم نود نم

 ىرج دقو « هنع رّبعُي ال ام ةدوملا نم هئيبو ينيبو ثيدحلاو ريسفتلاو لوصألاو

 « لئاسرلاو ىواتفلا نم يل ام عومجم يف يه َلئاسر يف ٌةنّودم ٌةيملع ٌةثحابم اننيب
 « كلذك انأو ءاقللا ىلإ قّوشتيو « رامذ ىلإ هعوجر دعب ينذهاعي لازي الو

 « ئقتنملا حرش يف ينبطر نم ٍةلمُجج نم وهو ٠ نآلا ىلإ ٌةّريتسم اننيب ٌةبتاكملاو
 رك دق نكي ملو  ةحشتب هبلإ لاسرإلا يف يارب راص همامت ىلع هلا اعأ املف

 يف تيبلا لهأ بهذم ىلإ ّيبغلا داشرإ ) اهتيّمس يتلا ةلاسرلا ُتفَّلأ املو كلذ

 ةباحصلا ٍركذ مدع ىللع ٌةقيرط ةرْشع ثالث نم مهّعامجإ ُثلقنو 200( عيبنلا بُحص

 ءاعنصب نيذلا "”ةضفارلا نم ٍةعامج يديأب ٌةلاسرلا هله تعقو ٌةبراقي ام وأ ٌبسب

 )١( اهقيقحتب هللا انمركأ .

 ةغللا لهأ مهفرعو . كرت يأ ًاضفر ضفر : لاقي . كرتلا ىنعمب يتأي ةغللا يف : ةضفارلا (؟)

 حاحصلا و طيحملا سوماقلا « مهدئاق اوكرت دتج لك ضفاورلا » : مهلوقب

 . "/1١98( ) يرهرجلل

 نيذلا ةيداقتعالا ءارآلاو راكفألا تاذ ةفئاطلا كلت ىلع قلطي حالطصالا يف ةضفارلاو

 - هدعب نم هتيرذو يلع يف ةفالخلا نأ اومعزو « ةباحصلا رثكأو نيخيشلا ةفالخ اوضفر



 ففي يرامذلا يمليدلا ميهاربإ نب ىيحي نب نيسحلا ديسلا

 ةبوجأب اوباجأو اوبّرحتو اوبّضعتو اوُلاَصو اولاجف ٍتيبلا لهأ بهاذمل نيفلاخملا
 بتك نم اهولقنو اثاحبأ اوبتكو « ةمتاشملاو بابّسسلا ٌضحم الإ اهيف سيل

 اهُرئكأو « نيرشعلا تزواج ىتح ٌةبوجألا تركو ©"”ةيدوراجلاو 2"”ةيمامإلا
 قبي ملف « ٌةنتفلا تمظعو ٌدَشلا دازو « ًامايأ كلذب ٌئمانلا لغتشاو هبحاص فرعُي ال

 كلذ ىلع مهناعأو « ٌءيش كلذ نم هدنعو الإ ٌمومأم الو ٌمامإ الو يبك الو ٌديغص

 ةينميلا راطقألا يف ترشتنا ةلاسرلا كلت نإ مث . ٌةلودو ٌةلوص هل نمم ٌةعامج

 ٌةعَجارملا تعقو ىتح اهيلعو اهل ملعلا ٌلهأ ٌبّصعتو اهئأش يف ٌفالتخالا لّصحو
 ٍةفرعم ىندأ هدنع نم ُّلكو « ةيماهّتلا تاهجلا يف اهنأش يف ٌةبتاكملاو ةبواجُملاو

 ٍنورقلا ٌريخ مه نيذلا ةباحصلا ضارعأ نع ٌبذلا دّرجم الإ اهيف ْرُكْذأ مل ينأ ملعي

 -  و يبنلا نم صنب .
 : ةريثك بابسأل ةضفارلا ىلع ةيمستلا هذه تقلطأو

 . هنع مهقرفتو ١ يلع نب ديز ةمامإ مهضفرل - ١
 . نيخيشلا ةمامإ مهضفرل وأ « ةباحصلا رثكأ مهضفرل - ١

 . نيدلا مهضفرل '' 

 . مهب مهردغو مهتمثأ مهضفرل  ؛
 : ضفاورلا قرف رهشأو . لوألا نيبو هنيب ةافانم الو « يناثلا وه حجارلاو

 . ةيمامإلا_- رشع انثالا ؟ ةيدمحملا ١

 باتكلا يده نع مهدعابت يف ماه رثأ اهل ناك يتلاو مهدنع ةيداقتعالا لئاسملا مهأ

 : قحلا لهأ ةقيرطو ةنسلاو

 ةمئألا ةمصع مهارعد - ؟ . مهنع هللا يضر هتيرذو يلع « تيبلا لآ يف ةفالخلا رصق - ١

 ىلع ءادبلاب لوقلا - 5 . ةيدهملا مهاوعد - 5 . ةيقتلاب مهئيدت - " . ءايصوألاو

 . ةباحصلا نم مهفقوم ٠ ةعجرلا مهاوعد 5 . ىلاعت هللا

 . (157 181/1 يجاوع يلع نب بلاغ « ةرصاعم قرف رظنا

 . ًافنآ اهيلع مالكلا مدقت دقو . ةضفارلا نم ةقرف يه ةيمامإلا (1)

 « دايز يبأ نب دايز دوراجلا يبأ ىلإ تبسن ةعيشلا نم ةيديزلا نم ةقرف : ةيدوراجلا (؟)

 . رحبلا نكسي ناطيش هنأب هرسفو « ًابوخرس رقابلا مامإلا هامس يذلا وه دوراجلا وبأو

 . ( ١8/5 ) سورعلا جات 7٠7-78 ص نيدلا يف ريصبتلا



 يرامذلا يمليدلا ميهاربإ نب ىيحي نب نيسحلا ديسلا 000

 ُبِذكي نم سوفت يف َعقوأ كلذ ّنوكيل ٍتيبلا لهأ نم ٍةمئألا صوصن ىلع ًارصتقُم
 ىلع نوفاخي ٍملعلا ّلهأ ناك نكلو ٠ ُهآَرُب رب هنم مه ام مهبهاذم ىلإ ُبّسسنيو مهيلع
 ةارادم مهُبّرَصي ناك مهنم ٌديثكو « ةماعلا نع نوتكسيف مهّضارعأ نوُمحيو مهسفنأ

 « مهيلع ةماعلا طّلستو نميلا ءاملع داهطضال ٌةبجوملا يه ٌةسيسّدلا هذه « مهل

 مهنم ٌدحاو هب ملكت اذإف ّقحلا نومتكي مهنأل مهبت تارَم طوقسو مهركذ ٍلومخو

 نوؤّرِجّتيف «باوصلا ىلع مهنأ مهومهوأو مهونمادو مهوعناص ةماعلا هيلع تراثو

 وأ باوصلاب اومّلكت ولو . مهنأش ٍمضهو ء ءاملعلا ريداقم عضو ىلع ةعيرذلا هذهب

 امب لاغتشالا نع مهورّجزو قحلاب مهولأس اذإ ةماعلا اوفّرع وأ هب ملكتي نم اورّصن
 نم مهب قتلي نمو ةماعلا عطتسي ملو قحلا ىلع ٌةدحاو ًادي اوناكل مهنأش نم سيل
 كلتل يفيلأت ناكو . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف نتفلا نم ءيش ةراثإ ٍةهّقفتُملا ةلَهَج
 اوماقو ٍرامَذ ءاهقف 20[ اهب ] لغتشا نم ةلمج نمو ( 1708) ةنس يف ٍلاسرلا
 يف امل ةقفاوملاب هنومهتيو كلذ نع ةمجرتلا بحاص نولأسي اوناكو اودّعقو
 ُتمّدق نمم هريغ ٌكلسم كّلسف هنيبو ينيب يتلا ةدوملا نم هنوملعي امل ةلاسرلا
 ةلاسرلا كلت ىلع ًاليوط ًباوج رّرحف كلذ ىلع داز لب ملعلا لهأ نم مهيلإ ةراشإلا
 هنأ يملعل يبّجعت دادزا باجأ هنأ ينغلب املف ءاهيف ام ّنضعب ركنأ دق هنأ مهل ًامهوُم
 يف وهو باوجلا ىلع ُتفقو املف , ُباوصلا هيلع نئفخي الو كلذ ّلثم لهجي ال
 مههباش نمو ةماعلا ّنظل هباوجب نتف راثأ دق هنكلو قحلا نع ْدُعبي مل هتيأر َسيرارك
 هثلعف امو الإ بيجي ال نيّبحُملا نم يل [ ٠ 4] وه يذلا ملاعلا اذه لثم نأ

 ُضعب هيفو كلذب نولغتشملا هلقانت ٍرّصتخم باوجب هيلع ٌتْبِجَأن باوصلل فلاخم

 مهنأل هريغ ىلع باوجب لغتشا ملو تارم لإ رذتعا هللا هافاع هنإ مث ٍنيشختلا
 مهنكلو « ٌملاع الإ هريرحت ىلع ُرِدقي ال ام تاباوجلا يفو 27[ كلذل ] لهأب اوسيل
 ةثداحلا هذه يف عقو هنأ الإ « هقرعأ ال نم باوجب لغتشا ملف مهّسفنأ اوُسُي مل

 . اهنأشب [ب ] يف 2(

 . كاذل [ ب ] يف 4فز



 ا يرامذلا يمليدلا ميهاربإ نب ىيحي نب نيسحلا ديسلا

 ملف نيبيجُملا ةلمج نم هنأ ينغلب هنأ وهو َبَجعلا هنم يضقُي ام يخويش ضعب نم
 مولعب ٌةفرعم هلو « ٌباوصلا هيلع ئفخي الو ّقحلا ٌفِرعي نمم هنأ يملعل. قَّدصأ

 نم هلثمب ني الام ُتيأرف هطخب هباوج ىلع ُتفقو مايأ دعبف ٍةنُملاو باتكلا

 ةيدوراجلاو ةيمامإلا ةضفار بتك نم اهلّقن ٍلوَقُن ىلإ ٍدانتسالاو مالكلا يف ةفزاجملا

 هتيلو بذَكلا ضخم اهنأ ملعي لب ٌةلطاب اهنآ ملعي هنأ ملعأ انأو اهحّجرو اهرّرقو

 هنأ ُببسلاو ًاعيظف ًالُماحت يلع لماحتو ٍةعينش تارابعب ءاج هنكلو اذه ىلع رصتقا

 دعرأو قربأو دعّقو ةئداحلا هذه يف ماق دقو ٍةلودلا ءارزو ّضفعب َرَظن ُهللا هحلصأ

 نع ًالضف ٍةباحصلا ضارعأ ىلع اهب ىنج يتلا ٍةلاسرلا كلتب هّترْشح مدخف [ 0 ]
 . لئاطب ٌَرِفَظ امف مهريغ

 20 نب ]دمحم هل لاقي الجر نأ كلذو ٌةنْحخم ةمجرتلا بحاصل ُثقفتاو

 نس نيرشع وحن بهاوملا نع باغ ©"”بهاوملا بحاص ّيدْهَملا دالوأ نم نيسُح

 لهأ هقّدصف وه هنأ مُعزي ٌلُجر لصو دقو الإ ٍةدملا هذه دعب هّلهأ زُعشي مل مث

 لصوف ًامايأ كلذك رمتساو ةأرملاب لخد هنأ عاشو هتوخإو هتدلاوو هتجوزك بئاغلا

 اذه نإ اهلياعو ٍرامذ لهأل لاقو ديبّز يف نينكاسلا مُجنلا تيب نم ٌلجر كلذ دعب

 لّيحتم كولعُص َناسعش ّلهأ ٌةنيازَملا ةعّصْعَص تيب نم ٌلجر وه لب تئاغلا نكي مل

 هبلطف مامإلا لآب ةّصتخملا تايثلا سبل دق هلوصو دنع ناكو ٍةحايسلا ريتك ٌنصّصلتُم

 ءاوعد دع 0[ نم ] ٌدشو ءامالا لآ نم نيسح نب دمحم هنأ ىلع مقصف مالا

 دعب مث هترضح ىلإ مامإلا انالوم هبلط مث « هتوخإو هتجوزو بئاغلا ّمأ ٌةقداصُم

 رّزعف ٍرارقإلا ٌرودص كلذ بّقعت مث نّيزملا ٌةعصعص هنأ اودهش ٌدوهش َرّضح كلذ

 هنأب هل ّمُكَح ةمجرتلا بحاص ناك دقو . برُق نع تامو درطو ًاغيلب ًاريزعت

 )١( ب ]نم ةدايز [.
 ةقيقحلا حضوأ دقو بهاوملا بحاص ٌيدهَملا ِنب ميركلا دبع نب ٌدمحأ وه بتاغلا اذه (؟)'

 . هخيراوت يف ناخج ةيضقلا هذهل
 ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 .[ ب ] نم ةدايز (5



 يناعنصلا يفلسلا ىبحي نب نيسحلا قف

 ةيلعلا ة ةرضحلا نم بلطف لهألا زرارقإ وهو « رهاظلا ىلإ ًادانتسا ٍنيسح ُنب دمحم

 ىلع ٌرمتسم هللا هافاع هل ٌمجرتملاو . لوصولا نع ّيفعأ مث ٌلوسر هيلع لسرأو
 رمألاب ةئاق ٍريخلا لامعأ نم ُدِْكُم ٍرامذ ةنيدم يف ملعلل ٌرشان ليمجلا هلاح

 ٍنسُحو قالخأ مّركو ردص ةمالس عم ُنِكِمُي ام رادقمب ركنُملا نع يهنلاو فورعملاب
 ببسي هدلب لهأ نم ٍدئازلا ءافجلا نم هيقالُي امل لامتحاو ةركاذم ”ليمجو ةرضاحم
 يف هتغلابُم مم لئثاسملا ضعب يف فاصنإلا ىلإ هليمو مهنيب شيدحلا ملعل هرشن
 .٠ (")هذارتحا ٍةّدشو مّن ةكعلا

 ©")ئناعنصلا ُيفلّسلا ئيحي ْنِب نيسحلا 167

 نم ةعامج نع ّملعلا ذخأو « يفل أو ٍةئمو نيّبس ١١١١ ٍةنس دعب ًابيرقت دلُو

 ٌديسلا انّخيشو دمحأ نب ٍرداقلا دبع ٌةمالعلا ٌديسلا انُّخيش مهنمو ًءاعنص ءاملع

 ٌيزارحلا دمحم نب ٌدمحأ ٌةمالعلا انُّحيشو « ٍرماع نب َميهاربإ نب يلع ٌةمالعلا
 يف يلع ةءارقلا يف رضحو ئسيع نب ّدمحأ مامإلا يلامأ يف ينع ذخخأو . نيرخآو

 مولع يف ةكراشملا ٌيوق ِتْمّسلا ُنَسح ٌلقاع ٌنكاس ّلجر وهو « ٍةدّدعتم ٍلاوذأ
 نونفلا يف نيسّردملا ٌدحأ نآلا وهو « مهفلا ُدّيج « ٌهلدألا هيضتقت امب لماع ٍداهتجالا

 ٍلهأ بتكو ٍثيدحلا بتك نم راهزألا نتم ىلع ةلدألا هيف عمج ٌفلؤم ةمجرتلا بحاصلو 00
 ىلع درلا يف ٌعانقإلا ) هلو ( ىبرُقلا يوذ بهذم ةلدأ يف ىقثولا ةورّعلا ) هامسو تيبلا
 (رّكِفلا ةبخن ) مظنو تيب ةئم وحن ( ىنسحلا ءامسألا يف ٌةموظنم ) و ( عاملا لحأ نم

 وحن ىلع تيب ٍةئم ّرشع ينثا وحن يف لوصألا يف ( رايعملا ) مظنو اهحّرشو رجح نبال
 ٍلامعألا ٌضعب ّيلو دقو هباحصأ نم ءاملعلا ضعب ىلإ هبتك ام هرعش نمو ةيبطاشلا مظن

 : ةليوط ةديصق نم هّلوق ٍةِلوَُدلا
 اراعش نيدلل ّمْلِلا َنؤَريالا هّلهأ ٍنروخ رمد نم هآ
 اراغص اوناك ذإ ٌنسحأ مهلا مهرمُع يضامي ًاملع اوعمج
 اراوو ًاملظ قافآلا اوؤلم مهتاقذأ يف ٌبيشلا ام اذإف

 . ىفلأو نيتيو نيعبرأو عست 1144 نس دفا يذ رشع مياس يف كافدو

 . ( 505/١ ) رطولا لين . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . 7١6( مقر 408 )١/ رطولا لين (5)



 ف هرابز دمحأ نب نيسحلا نب فسوي نب نيسحلا ديسلا

 نب ليعامسإ رهو ٌرعاش ٌملاع أ ةمجرتلا بحاصلو . هب هللا | عفن ًءاعنص + عماجب

 . يفلأو نينثمو نيثالث 1190٠ نس يف هللا همحر جَجرتملا ( تامو )

 هرايز دمحأ نب نيسحلا نب فُسوي ْنِب ْنيسحلا ُديسلا

 ذخأو ةاعنصب أشن 1١9١ نس دعب بيرقتلا ىلع هدلومو . هيسن ٌعفر مدقت دق

 تنسلا ْنَسِح نيديفُملا رصعلا ءاملع ُدحأ وهو اهئاملع نم ةعامج نع َملعلا

 ىلع لبقم راكذألاو ةدابعلا ٌُريِثك هناسلل ٌظفاح ٍةنايّدلا ٌنيِتَم « قالخألاو قّنخلاو

 هيورَي ام ٌعيمج يل زاجأ دقو لمعلاو ملعلا ىلع ٌففكاع اهنم ٌدثكتسُم ريخلا لامعأ

 لئاوأ يف هللا همحر يفوت مث . هب هللا عفن يح نآلا وهو ٍنيسحلا هدج نع هيبأ نع

 . يفلأو نيتثمو نيثالثو ىدحإ 0١ ةنس مّرحم ٍرهش
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 ركب يبأ نب يلع نب دمحم نب هللا دبع نب ٌةزمح 9

 (”يعفاشلا يديبّرزلا ُيرشانلا ٌيفتلا

 ديبز يداو لخنب ٍةئمامثو نيثالثو ثالث م77 ًةنس ٍلاوش َرشع ثلاث يف دلو

 عبسلاب التو يواحلا ضعبو ِكلام نبا ةيقلأو نيتيبطاشلاو نآرقلا ظْفحف ديبّرب أشنو

 ملعلا نم ٍنونف يف ٌديبز ءاملع نم ةعامج ىلع أرقو يرّقملا ركب يبأ نب دمحم ىلع

 بيطلا 7[ يبأ ] نب قيدص هخياشم ةلمج نمو . تاهج نم نورخخآ هل زاجأو

 يواختملا نع ذخأو ةكم ىلإ دّدرتو ةريهظ ُنباو ٍدهف نب ٌيقتلاو ٌيِجرّشلا ٌنيزلاو

 لئاسم يف ريبحتلا ُكلاسم ) اهنم تافلؤم َفَلأو مظنو ئتفأو َديِبَر ءاضق يف بانو

 )1١( رطولا لين ) ١ // 508 401مقر 1//041 ) ملعلا رجهو . ( ١٠ال مقر 8 ( .

 نونكملا حاضيإو . ( 506 مقر ١74/5 - ١569 ) عماللا ءوضلاو . ( 778/5 ) مالعألا 4

 نيفلؤملا مجعمو )1١45/8-#١4(. بهذلا تارذشو ١4٠١0 -14١(. /ع)

 , ( ١18/١ ) نوئنظلا فشكو .( 4448 مقر 505-506/1)

 . [أ1] نم ةدايز (0



 يلع نب نسح نب دمحم ّيمن يبأ نب ةضيمح ف

 ديصلا يف ص ْرُفلا ٌراهتنا ) و ( رشان ينب تاقبط يف رهازلا ناتسبلا ) و ( ريبكتلا
 جاوزلا ٌريثك ناكو ( ٍنآرقلا بيرغ يف ٌةيفلأ )و ٠ رّفظملا كلملل هّقلأ ( صنقلاو
 ٌعتمتم وهو «ةئملا براق ىتح هرمع لاطو مهبلاغ تامو دالوألا نم ًاريثك قزرو

 ةنس ٍةدعقلا يذ ّرشع ٌمسات سيمخلا موي حبص يف تامو راكبألا ٌضفتسي هّساوحب

 . ماهس باب.يف فلس ةبرّتب نفُّدو ةئمحئستو نيرشعو ثم 7

 يلع نب نسح ْنب دمحم ََمَُن يبأ ْنب ةضيمخ
 (0َةّكم ٌريمأ نيدلا رع ٌفيرشلا ينَسحلا نيردإ نب ةداتق نبا

 القتسا مث ( )١1 ١ نس امهيبأ ةايح يف ةكم ّرمأ الو ٌةَيَمُر هوخأو وه ناك
 عادّولا فاوط يف ناك املف « « ةنسلا كلت سربيي ّجحف مسوملا ىلإ اًرمتساو ةرمإلاب

 امهّئاريم امهاعنم امهنأو ةئيمُرو ةّضيمُح امهيَوَخَأ رمأ يف ٌةفيَطُعو ثيغلا وبأ همّلك

 متيَضَق متثأو انتوخ] يف فّرصتن نحن ٌريمأ اي ضيم هل لاقف سربيب امهيلع ركتأف
 ىلإ امهلمحو ةئيمُرَو ةضيمُح ىلع ّضَبقو سربيب بضغف « اننيب اولُخدت الف مكجح

 ٍةنس لئاوأ يف امهنع جرفأ مث « امهعضوم ةفيطغو ثيغلا ابأ ماقأو « ةرهاقلا
 ريمأ نم ةضيمح يف مث شيغلا وبأ ٌرفف ةكم ىلإ اهججوتو امهيلع علخو ((:0
 يفتخم ٌةضيمح داع وكسعلا عجر ملف هناكم ثيغلا بأ رّرقف ف ( /7١1 ) ةنس يف حلا

 يف غلابو همركأو هاقلتف ًاديبرِخ اهكلمب ًاريجتسم قارعلا ىلإ ّرفو ٍةأرما ّيِز يف
 5 نأ َةئيمُي [ باله ] هاخأ لسارو ء سراف فالآ ةعبرأ هعم بدنو هيلإ ناسحإلا
 الإ َلعفي ال نأب هباجأف رصانلا بتاكو عنتماف هتداعك ةرمإلا هّكراشيو ٌةكم لوخدب هل
 لخدو مزهناف ًةئيمُر لزانو ركسعلاب ٌةضيمح لصوف ٌرصم ىلإ ٌةضيمح لخد نإ
 درجف راجنلا ٌلاومأ ذخأو « ديبرخل بطخو رصانلا ٌةبطخ عطقو ٌةونُع ةكم ٌةضيمح

 ٌةئيمر لسرأف ٌجحلا باهذ دعب داع مث ٍلاتق ريغ نم مهنم مزهناف ًاركسع ٌرصانلا
 ةكم ةرمإ يف َةَفيَطُع رّرقو بضغف ٌرصانلا كلذ غلبف احلطصا مث هنَمأف ّنامألا بلطي

 )١( -14/؟ ) ةتماكلا رردلاو . ( 180 /؟) مالعألا  4١مقر /1589( .



 قمل شيرع يبأ بحاص ّينسحلا دمحم نب دومح فيرشلا

 ذخأو ٌةضيمح داع « داعو ( 714 ةنس ٌرصانلا جح املف ةكم نع ٌةضيمح جرخف

 نّضحتو َيقابلا قرحأو و1 ١١١1 لمج ةئي هنم لمحو هريغو دقنلا نم سانلا َلاومأ

 ةكم لخدو ًاركسع ءصانلا لسراف ٍةلخن ْيفلأ عطقو « ةديدحلاب هل يذلا هنّضِحب

 اوذخأو َنّضحلا اوقرحأف هناكم ىلإ هوعبت مث 7١( ) ةنس ٍةدعقلا يذ يف ٌركسعلا

 ٌرقتساو َةئيمُر همعل ه ءومقسو ًريسأ ةضيمح نبا اوذغأو لاومألا نم ةضيمخ عمام

 ًاشيج هل زّهجو هدالب يف ماقو ديبرخب لصتا مث قارعلاب ٌةضيمُح ّىِحلو ًاريمأ ُةثيمُر

 « ةكم ىلإ ٌةضيمح داعف كلذ متي ملو ديبرجخ تامف اهب هل َبْطخي نأ هعمطأ نأ دعب

 م ىأرف مهناضأف ةضيمحب اورمف سفنا ثالث رصانلا كيلامم نم بره هنأ قفار

 نأ ىلإ ديعاوملا ىف هل عيروأو ٠ كلاي ةورعم ناكو هيلإ لامف المج باش

 صتخاو ؛ ةضيمح ةمدخ يف اما اماقأ هاقيفر كلذ ىأر املف ءهتمدخ يف ٌرمتس

 ةضيمح دنع مهّلاح ىدامتو ٌةعاس هنع ٌُريصي داكي ال راصف 0[ كاما ] كل

 ٌةفيَطُع مهب رفظو َةبعُش ينب يداو يف ه هولتقف رصانلا ىلإ مهب بّرقتي نأ هنم اوُشخف

 ةنس ةرخآلا ىدامجج يف كلذو هب هلتقف رصانلا ىلإ هزّهجو هلتق ىلوت يذلا دّيقف

 ءدي ذم الجر نأ قفتا ةباهملا ميظع ةمرخلا فاو اميرك اكئاف ًاعاجش ناكو ( 15

 دحأ اهل ضّرعتي الو دجوت ٌلاومألا تراصف هّدي عطقف ًاحورطم هدجو ءيش ذخأل

 . هتباهم نم
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 ةعجارلا ةيالولا رئاسو شيرَع يبأ ةيالوب لقتسا مث ًابيرقت ١١١ ٍةنس دعب دلو

 نم كلذل ًايلوتم ناكو « يناميلّتسلا فالُخملاو دمضو ايبصك شيرع يبأ ىلإ

 مايق نم ثدح ام ثدح مث هللا همحر ؟؟7[ هللاب ] روصنملا مامإلا انالوم 0[ فرط ]

 . نأشلا [ب ] يف (1)

 . 275١4 مقر 417 508/1 ) رطولا لينو . (787- 741/9 ) مالعألا قفز

 . قيرط [ ب ] يف ()

 .[1] نم ةدايز (4)
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 ٌرمأف شيرُع يبأ 27[ دالب ] نيبو هنيب يتلا دالبلا ىلع هئاليتساو ٍدجن بحاص
 هالب ىلع هشيج يف مدقتي نأب ةطقث يبأب فورعملا ٌيريسعلا ٍرماع َّنب باهولا دبع
 شيرُع يبأ يف رقتسا ٌدومُح فيرشلاو فلآ نيرشع وحن يف مدقن ٍدومَح ففيرشلا
 نم لتقو ( 1517 ) ةنس يف اهلّخدف شيرُع يبأ ىلإ ةطقن وبأ هيلع مّدقتف هِشيج ةلقل
 جرخ مث ةيدججنلا ةوعدلا يف لمخدو ٌدومَح ٌفيرشلا ملستسا مث : فلألا قوف نيقيرفلا

 و ديبَر ىلعو ةديدُسلا ردنب ىلعو ةيحللا ردئب ىلع ىلوتساف ةيمامإلا دالبلا :ىلع
 ًاكلم نآلا راصو ؛ءارهزلا ةنيدم طتخاو ؛«تايالولا هذه ىلإ ٌعجري امو "”[سيحلا]
 هازغف هّوُرْغي نأب ّروكذملا ةطقن ابأ رمأف يدْجنلا نيبو هنيب ام دّسف مث « ًالقتسم
 نيفلأ وحن مهنم لعثو فيرشلا نيج مزهتاو ةطقن ةنوبأ لتقف ٍدالبلا فارطأب ايقتلاو
 ةطقن يبأ ٌشيج ناكو ًافلآ ٌرشع ةعبس ٌءاهُز ةماهت لئابقو ليكبو ماي نم هشيج ناكو

 نايكش نياك هئارمأ نم ةعامجب ٌيدجنلا هدمأ هنأل فلأ ةئم 7[ وحن ] ليق امك

 مّدقت بيرشلا ٍةميزهو ةطقن يبأ لثق دعب دجن بحاص شيج نإ مث ٠ ٌيفياضملاو

 ٍشيرُع يبأ يف ٌُفيرشلا ٌرّصحناو ٌةريبك ٌمحالم مهنيب ثرجو شيرَع يبأ دالب ىلع
 ٌةيقب يقبو ةيدجنلا ءارمألا ُدئاس عجر مث « ةلتاقملاب شيرع يبأ ٍدالب ٌرئاس َنَحشو
 يذلا ٌبرحلا اذه ناكو « ٌلاجس مهنيب ٌبرحلاو , شيرع يبأ دالب يف شيجلا نم

 دقو لاطبألا نم ةمجرتلا ٌبحاصف ةلمجلابو . ( 1١514 ةنس يف ةطقن وبأ هيف لق
 محالم اهّركذ انمدق يتلا دالبلا ىلع هئاليتسا دنع ةيمامإلا ٍدانجألا نيبو هنيب ترج
 انالوم نيبو هنيب ٌحلصلا عقو ( 1154 ) ةنس يفو . اهطئسبل ٌماقملا عسقي ال ٌةميظع

 ُفيرشلا َتْيثي نأ 47[ هلصاحو ] يعالطاب كلذ ناكو هتوعد لبق هللا ىلع لكوتملا
 انالوم نيبو هنيب ٌحلصلا ضقتنا اذه دعب مث دالبلا نم هدي تحت راص دق ام ىلع

 وهو خيراتلا اذه ىلإ مامإلا نيبو [ ١١5 ] هنيب ًارئاث ُبرحلا لري ملو « لكوتملا

 )١( ب ]] نم ةدايز [ .

 ريح [ ب ] يف قفقز .

 [ب 1 نم ةدايز .

 )( ب ] نم ةدايز [.



 "م١ رهاظلا كلملا مدقشخ  ةمجعملا ءاخلا فرح

 ةنس ىف ( تامو ) ٍدجن بحاص ىلإ ءامتنالا ىلع ٌدمتسم وهو ( 1574) ٌةنس
 , ؟"0هفلأو نيتئمو نيثالثو ثالث ٠7

 د دع

 ةمجغملا ءاخلا فرح

 ()ُيرصانلا ْيمورلا ديعس وبأ ٌرهاظلا كلملا مدقشخ

 هقتعأ مث َنينس رشع نبا وهو دْيؤملا ُكلملا هارتشا مث ء هكلم رجات ىلإ ةبسن
 مث ربكألا بجاحلا راصو ٌرصم ىلإ داع مث ّقْشمدب نيمّدقملا نم راصو ٍةدم دعب
 موي يف ًاناطلس راص مث هنبال ًاكباتأ راص مث « حالس ريمأ يفرشألا ةلود يف راص

 دّدهتيو دّدوتي لري ملو ءرهاظلاب ِبَّقَلو ( 410 ) ةنس َناضمر ٌرشع ٌمسات دحألا
 ديزم عم ٌةيويندلا ٌةداعسلا هلانو هّمدق خسر ىتح يشاميو يشارُيو يفانُيو يفاصُيو

 لك نم ئنتقا ثيحب هنّكمت دعب اميس الو ؛ وجو يأ ىلع لاملا عمج يف رشا

 هكيلامم ثرثكو ٍرْصنلا يق نم برقلاب ءارحصلاب ةسردم أشنأو « هتسحأ ءيش

 يف ضرم نأ ىلإ هودناعُم عطقناو ٌكولملا هّثباهو مُحضو مّظعو هتساحم اومظعف
 همالا ةنس وألا عيبر ٌرشاع تسلا ٌموي تام ىتح شارففلا مزلو مّرحملا لئاوأ

 هثسردمب اهأشنأ | يتلا ةقلاب نفدو نيّثسو ًاسمخن زهان دقو ةئمئامثو نيعبسو نيتنثا

 اهلك هتوؤش يف ًالمحتم ريدم اشوشت ب ًاروبَص ًافراع ًاباهُم ًالقاع ناكو [1
 ىلإ بَسْنُي نميف ًادقتعم ءاملعلل ًامرْكُم « ةركلاو حمؤلاك بعالملا عاونأب ًافراع

 . ريخلا

 . دومح فيرشلا ةلود ركذب دوعلا حفن ةموسوم ةريس هلو قفز

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . (541 مقر 11/6 /8 ) عماللا ءوضلا . )7١5506/3( مالعألا )١(



 فاعسإلا باتك فئصم يلصوملا ءاطع نب رضخ 30

 27فاعسإلا باتك ٌفّنصم نلصؤَملا ٍءاطع ْنِب ُرْضَخ 1

 ٌةعفترم لضف ٌةبعك : ةناحيّرلا يف لاق . فاّشكلاو ٌيواضيتتلا دهاوش حَرَش

 ةكمب ماقأ . مازتلالاو ٌنُكضتلا كلذ هّللف « ةمازتلا ٍةاورلا نسلا تنّمضت « ماقَملا

 فاشكلا ٍدهاوش حرش نسح يفيرشلا مساب فنصو « فانكألا ٌدّضْخُم نسح ينب عم

 دقو « اهفيرش ُنباو ةكم ُفيرش ّيَمُث يبأ نب ُنّسح وه ُفيرشلا اذهو ُثلق . ئهتنا

 هّوم خّرأو « ًابهذ رايد فلأب هزاجأ ٌروكذملا ففيرشلا نأ هخيرات يف ٌيماصعلا ركذ

 نسحأ نم ةمجرتلا ٌبحاص هقلأ يذلا ٌخيراتلا اذهو . يفلأو قئيو مس 1٠١1 ةنس

 مث ئفوتسُم ًاحرش هُحَرْشي مث ّدهاشلا َتيبلا هيف رّكذي اهعمُجأو اهِسَقنأو خيراوتلا

 . "”ُثيبلا كلذ اهنم يتلا َة ةديصقلا ركذيو ةلماك ةمجرت هلئاقل ٌمجرتُي

 نيدلا حالصب فورعملا هللا دبع نب كيأ ْنب ليلخ 4

 ©””زوهشملا ُبيدألا ُيدفصلا

 هابأ نأ هسفن نع ركذو َدّيجلا ّطخلا بتكو ةئمتسو نيعستو عبس 191 ةنس دلو

 باهشلا نع ذخأف هسفنب بلطو ٌةنس نيرشع ىفوتسا ىتح لاغتشالا نم كمي مل

 يسودلاو ّيّرُملا نم عمسو نايح يبأو « َةتابَث نباو ١ سانلا دّيس ٍنباو « ٍدومحم

 فلأو َلّسرتو «ًادج هنم ٌرثكأو ّنسحلا ّرعشلا لاقو َقابَطلا بتكو ةبلطلا عم فاطو

 )١( نيفلؤملا مجعمو . ( 181 - 181/7 ) رثألا ةصالخو .(7017/9) مالعألا ) 511/1
 نونظلا فشكو . ( 090513 مقر ) ١485/5 ( . (98/؟ ) نونكملا حاضيإو .

 ةنس يف اهمظن ( ءاسكلا لهأ ةسمخلا فيرعت يف ءاسلُجملا ٌةجهب ) اهامس ةغيلب ةزوجرأ هلو قفز

 ٌةنس هلعلو ملق قبس وأ طلغ نم ولخي ال انه ةافولا خيراتف ةئمعست نيعستو تس

 . ملعأ هللاو فلأو عبس

 ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيئاح

 مجعمو ١504(. مقر 88 4 ا//؟ ) ةنماكلا رردلاو .(515- 516/5) مالعألا (5)

 ,(؟١-١١9/1١1) ةرهازلا موجنلاو .( 5174 مقر 581 )5480/١- نيفلؤملا

 )1500/5-17١1(. بهذلا تارذشو



 ني كنلروميت نب هاش ناريمأ نب ليلخ

 ًادلجم نيثالث وحن يف ( تايفولاب يفاولا ) هامس يذلا ُريبكلا ٌخيراتلا اهنم ٠ ًابتُك
 ٌنايعأو رضنلا ٌناوعأ ) هامس باتك يف هرصع ّلهأ هنم درفأو مجعملا فورح ىلع
 ٌناحلا ) هلو نيدلجمب ( مجعلا ةيمال ) حرشو . تادلجم تس يف (رصعلا
 فصو يف ليذلا 0[ ةج ]1)و نادلجم ( عجارملاو ءىدابملا نيب عجاوسلا
 جردلا ةباتك يلو ام لوأو ( لاخلا فصو يف لاحلا [ ]١١7 ٌفشك ) و ( ليخلا
 ٌليمج ةرشاعملا ّنسح ناكو لامعألا نم كلذ ٌريغو ٌرسلا ةباتك ةرهاقلاب مث دَفَّصِب
 : ريثك نبا لاق . سلا نساحمو قالخألا مراكم يف ىهتنملا هيلإ ناكو ةءورملا
 ءاشنإلا ناويد يف هبتك يذلا لعلو : لاق . تادلجملا نم َنيِئِملا تغلب هّتافنصم
 ٌروهشم هُمظنو ( مادختسالاو ةيروتلا نع ماتخلا يضف ) هفيناصت نمو كلذ ٌفعض
 هتظحالم ةرثكلو « هُرادَّقِم هب فرعُي ام اهريغو مّجعلا ةيمال حرش يف هنم عّدوأ دق

 نم هب هبرطُي ام كلذ ىلإ ّمضنيو « ًاريثك هرعش نم ثلا راص ةّيعيدبلا يناعملل
 : هلوقك ٍناكمب نْسُحلا نم وه ام هل يتأي دقو « القي دادزيف هنسح يف ةغلابملا

 ةِقِئبَو هرججه نم ُتبُدو 2 ينامر هيافجأ مهسب
 ةنيعب يلتاق هنأل  ٌمصخ هاوس يل ام تم نإ

 نبا فنص دقو ء هسفنل اهمظنيو ةتاب نبا هخيش رعش َيناعم سلتخي ناكو
 هرعشل هتاقرس نيبو ( مومذملا ٌلوكأملا ٍريعشلا ٌربخ ) هامس ًافئصم كلذ يف ًةتابن
 . ةئمعّبسو نيتسو عبرأ 15 ةنس ٍلاوش رشاع ةليل قشمدب تامو

0 

 2كنلروميت نب هاش ناريمأ ْنب ليلخ -6

 ةايح يف كلذ ناكو هتمجرت يف هقيقحت مدقت امك ٍروميت دج توم دعب كّلم

 نم ًادب ُسانلا دجي ملف ( 8٠7 ) ةنس يف هتافو دنع هعم ناك هنوكل هيامعأو هدلاو

 عم ٌدقوتو ٌقْفِر هيفو « هلّذبب ءارمألا نم نكمتو نئازخلا ىلع ىلوتساو هتتطلس

 .ءزجا[ ب ] يف )١(

 , لاذ مقر 1ة4- 1١9 /* ) عماللا ءوضلأ (9)



 ينالعلا يدلكيك نب ليلخ 11

 َبولق َكّلمو هكلُم ديهمت يف ذخأو ؛ ةروص لامجو ٍةجهل قدصو ٍةسايس ٍنْئح

 809 ةنس يف ًامومسم يرلاب تام نأ ىلإ ٌثداوح ُترجو هُرمأ لحفتساف ةيعرلا

 تكلهف اهانَك نم ٍرجنخب اهسفن كلمداش ٌةامسملا تجوز ترحنو . ةئمئامثو عست

 . اهتعاس نم

 هِقشع ديزمو هموق ناسلب هراعشأو هلاوحأ نم ٌروميَت ةريس ُفلؤم فصو دقو

 اهعم فقي ناك هنإ لاق ىتح « ٌبجعلا هنم ىضَقُي ام اهل هتّبحم ٍطارفإو هذه هتجوزل

 اذهلف رخآلاب امهنم ٍدحاو لك فّعش ديزمل اعيمج هيف نالْخدي ٍدحاو صيمق يف

 َففَصو كلذكو . ٌةتجوز هعم رَذْعُت ام هلامج نم َفّضوو « هوم دعب اهّسفن تلتق

 ٌببس كلذ ناك ىتح اهقشع نم هب َكّتهت اميف َةمالّملا هنع ففخي ام اهلامج نم

 . هلل ثمألاو « هسفنو هكلم باهذ

 7'2ينالعلا يدلكيك ْنب ْليلخخ 7

 ةنس يف ثيدحلل هعامس ٌلوأو « ٍةئمتسو نيعستو عبرأ 144 ةنس عيبر يف دلو

 ويادلا ٍدبع ٍنباو ّيبهذلا نيدلا ٍناهرُبو ٠ يرازفلا نيدلا فرش ىلع عمس ١( نإ

 راطقألا ىلإ لّحرو « ةئمعبس ىلإ وغلب 27[ ةريثك ] ةعامجو ٌركاسع نب مساقلاو

 لوصألاو هقفلا يف.تفيتاصتلا فّئصو َرّهمو ةيبرعلاو هقفلاب كلذ لبق لغتشاو

 لامعأ يف نيعبرألا) و ( ضئارفلا ملع يف ضئارلا ةفحُت ) اهنمو ثيدحلاو

 نع ىور نميف مّلْعُملا ُّي ٌيشولا )و دلجم يف نيديلا يذ ثيدح ٌحرشو ( نيقتملا

 . ( ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع هدج نع هيبأ

 . ةعفان ًةروهشم ًةرئاس ًادج ًةريثك ًابتك فنص هنإ : ©””رردلا يف رجح نب لاق

 سرهفو ١15353(. مقر 97 90 /5) ةنماكلا رردلاو .(755- 58/؟) مالعألا )1١(

 مقر )588/١-184 نيفلؤملا مجسعمو .( 440مقر 41 -190/5) سراهفلا

 )1١90/50-191(. بهذلا تارذشو . ( 07

 . ريثك [ب ]يف (0)

 .(ةولرك) 5



 16 يعاطمألا رمح نيددا» خيشلا  ةلمهملا لادلا فرح

 هتمّدقمو بجاحلا نبا َر رّصتخمو ةيبنتلا طفحو ءاهقفلا ّيز َسِيل مث نجلا يب ناكو

 ةيحالصلا مث ةيرصانلاب ثيدحلا َسسيردت [ ١14 ] يلوو فيرضتلاو وحنلا ىف

 لكب متن اكو « رواج اري حو « تام ذأ ىلإ [ با"1 ] ب قو سدقلاب
 ناكو ظفحلاب ٌيبهذلا هفصوو . مهّلبق نّمو هرصع ٍلقأ مجارت ظفحبو باب

 . مهلا ٍةعرُسو ِنْمَّذلا ةحص عم نأشلا اذه يف مدقتو َللِعلاو لاجرلا رضحتسي
 ةيقب راص ىتح هنونفو ثيدحلاو لوصألاو وُحنلاو هقفلا يف ًامامإ ناك : هثيغ لاقو
 يف هنّمامإ نع ءىُِت هئافنصمو « ٍديناسألاو نوتملا يف ٌةمالع لاجرلاب آفراع ٍظاّقحلا

 . ف لك
 ًاراّظن ًايكذ امهريغو ٍلوصألاو هقفلا يف ًامامإ هنامز ظفاح ناك : ٌيونْسإلا لاقو

 ّسماخ سدقلا يف تام ىتح هلاح ىلع رمتساو .ٌنَسح ُمظن هلو ًاميرك ًاحيصف

 . ةئمعُبسو نيتسو ىدحإ ١/7١ ةنس مّرحملا

 د

 ةلمهملا لادلا فرح

 237ءابطألا سيئر ٌريرضلا يكاطنألا رّمع نب ُدواد ٌخيشلا

 مولع ةفرعمب دّرفتملاو « لئاضفلا عاونأب ٌدححوتملا وه : يماصعلا لاق
 ملعل ٍميسقلا ٍنادبألا ٍملعو ةيفسلفلا اميس ةيضايرلا مولعلا خيش . لئاوألا
 « كّلمُت داكت ال يتلا ةياغلا ىلإ ىهتناو كرد ال يتلا ةياغلا هيف غلب هنإف « نايدألا

 . هلثم هرصع يف ٌدحأ ْرْحَي ِ مل ٌجلعو « ٌلضف ٌلضف هءارو دحأل سيل ٌلضف هل

 بهذلا تارذشو ١81١ - ١415(. /؟) رثألا ةصالخو .( 754 - ””9/5) مالعألا )١(
 (ا/44و مالو 5845و 856+و ١8و ال١/5) نونظلا فشكو .(1؛٠ 5" غ١ 6/خ)
 نيفلؤملا مجعمو .(١؟4:5و 9١1"9و 006١ر 75١+و ١"45و 5/١7١)و

 . (755 /ه ) نيفراعلا ةيدهو . ( 5546 مقر "ل01 )١/
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 هدَي هّيِطعُي نأ هناوخإ ضعب َرمأ هب عمتجا امل نسح تفيرشلا نأ يك : لاق

 دي تسيل هذه لاقف هدي ذخأف ٠ يضبن ّنمُج نسح ُفيرشلا هل لاقو هّضبن َسسجيل

 اهّسج نيحف هدي نسح ٌفيرشلا هاطعأف كلذك لاقف هذي يناثلا ألا هاطعأف كلملا

 َفيرشلا ينعي هاعدتسا هنأ ّيكُحو : لاق « هب 7'2[ ٌنستلم ] وه امب لك ربخأو اهلّيق

 ةيراجلا نإ نسح فيرشلل لاق هب ثجرخ املو ٌةيراج هّنداق لخد املف هئاسن ضعبل

 اهنمأو فيرشلا اهلأسف ايت تناك يب ثجرخ املو اركب تناك يب ثلخد امل

 اذه نم ٌبئاجع هلو . كلذب فرتعاف هلأسف ًارهق اهضفتسا ًانالف نأ" هئربخأف

 . سنجلا

 ( ةركذتلا ١) فّئصم وهو بفلأو عبس ١١٠ا/ ةنس هّنوم ٌيماصعلا خّرَأ دقو

 . بطلا ىف ٌروهشملا ٌباتكلا

 ٌيدْهَملا نب دمحأ نب يداهلا ْنِب ذواد ٌديسلا

 ("”نسحلا نب نيدلا رع نينمؤملا ريمأ نبا

 هنامز يف ةيديّرلا "”[ خويشلا ] ٌحيش وهو ةئمهستو نينامث 48٠ نس َدلو
 سباح 24[ ىيحي ] نب دمحأ يضاقلا هتذمالت نمو « مولع ةدعب ًاملاع تناكو

 ساسأ ىلع ٌحرش هلو « مهتقبط يف نمم مهريغو نيدلا ٍدعس نب دمحأ يضاقلاو

 : اهنم ٌةديصق هتذمالت نم

 ماصْمَّصلا عورألا فك ُليبقت يمارمو يبلاطم ُلُجو يلْؤَس

 مارقألا ٌدِّيسو مانألا ٌرون ةلاعف ُديمحلا ُمَلَعلا ملاعلا

 )١( سيلتم [ب ] يف .
 ١(. مقر 514/1-519) ملعلا رجهو . (919 مقر )181/١ نغألا ضورلا (؟)

 . خويش [ ب ] يف (9)

 . 111 نم ةدايز 2



 1 يلع نب رمع نب فسوي نب دواد

 : هنمف ٌمظن ةمجرتلا بحاصلو
 ئوْضَو هل قيطُي ال ْمه 2[ َلُمخت ] 2ئوجننلاو ٌرسلا مِلاع وكشأ .هللا ىلإ
 ئوْدَج الو هيف ٌريخ ال يذلا ٌمفرو 2 لماك ضفخ هُباد ٍنامز ٌروُجو

 | ئوهأ ام لك ني َدّضلاب يّلياعت تم ىلإ ُتلقف يرهد ىلع ُتْئتع
 ]١١5[ ئوكش هل ُتْبِجأ دق ميرك ُيَأو ٍةظلغو ٍبفْنُعِب يل ًابيجم لاقف

 : ٍنب مساقلا ٍنب دمحم هللاب ديؤملا مامإلا ةرضحب ريمألا بردب هللا همحر ّيفوتو

 سمخ ٠١ 50 ةنس لوألا عيبر رهش نم نيِقب نسل ءاعبرألا موي ةوحض يف دمحم

 . كلانه ٌةَبُق هيلع ترّمُّعو بفلأو نيثالثو

 كلملا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي ْنِب ُدواد 5
 ©)نميلا ُبحاص لصألا ئئنامكرثلا رفظملا ْنب ُدّيْؤملا

 يف ظّمحتملا ةيانكو وحنلا يف ًذاشاب نبا ةمّدقم ظفح « ملعلاب ٌةلْغش هل ناك
 ةنطلسلاب فرشألا هاخأ رثآ دق هوبأ ناكو « هريغو ّيرّبطلا بحملا نم عمسو ةغللا

 ىلع بّلغف ٍنميلا ةهج يف ناكو ُديؤملا لبقأ ٌفرشألا هوخأ َنُطلستو هوبأ تام املف
 هاّقلتف هيخأ ىلإ ًاعئاط راس مث ٌديؤملا مهمزهف ٌروصنملا هّدلو فرشألا زهجف ندع

 هعباتو ٌدّيؤملا َنطلست ةئمتسو نيعستو تس 747 ٍةنس لوأ يف تام املف هّرْمأو

 يف لخدو ٌةمئاق هل مّقت ملف ٌدوعسملا هوخأ هيلع جرخو يفرشألا هيخأ دلو ٌرصانلا
 ٍةنحُت لكب قافآلا نم هودصق لئاضفلل هّتبحم ٌمانلا فّرع املو . ديؤملا ةعاط

 )١( لّيخت[ب ]يف .
 ةرهازلا موجنلاو . ( 16١ مقر 554 478/١ ) تايفولا تاوفو . (883/؟) مالعألا (؟)

 نانجلا ةآرمو 1١591١(. مقر ٠٠١ 494/5 ) ةنماكلا رردلاو .(؟59054 - 50/4)
 نب هللا دبع دمحم يبأ مامإلا فيلأت . نامزلا ثداوح نم ربتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةريعو
 .(933/4) هال54 ةنس ئفوتملا يكملا ينميلا يعفايلا ناميلس نب يلع نب دعسأ
 55١ ص يبرعلا ركفلا رداصمو .( 778 مقر 147/-185/1) نغألا ضورلاو

 هكا



 ىفترملا نب ىبحي تنب ءامهد ةفيرشلا ؟ م

 توقاي طخب يناغألا نم خس هل تيدهأ اهنإ ىتح مهفاصنإ يف غلابي ناكو

 ناز تلمتشاو ٠ خيادم هيف هرصع ءارعشلو يرضي انيك يتم ؛م اهيف لذبف ٌيومحلا

 كلُملا يف مادو ةعيدبلا ةميظعلا ٌروصقلا ّرِعَتب أشنأو « ٍدَّلِجم بفلأ ىتئم ىلع هبتك

 . ةئمعبسو نيرشعو ىدحإ 1١ ةنس ةّجِحلا يذ ىف تام ىتح ٌةنس نيرشعو ًاسمخ

 ئضترملا نب ئيحي ُثنب ُءامهد ةفيرشلا

 ©0هُركذ مّدقتملا ئيحي نب دمحأ ْيدهملا مامإلا ثخأ

 اهلو رهطُم ٌمامإلاو يه هيلع ت تأرق اهيخأ نع ّملعلا تذخأ ٌةلضاف ٌةملاع

 هقفلا يف ٌيفوُكلا ةموظنمل ٌحرشو « تادلجم عبرأ يف راهزألل ٌحرش اهنم ٌتافئصم

 كلانه تتام ىتح الث ةنيدمب ةبلطلا تسّردو ئهتنملا رصتخمل ٌحرشو ٠ ضئارفلاو

 لئاضفلا يبأ نب دمحم ٌديسلا اهجّوزتو « ٌةَبُق اهيلعو « ٌروزم وهشم اهُوبقو

 راهزألا اهيخأ باتك حدم يف هنم ٌرعش اهلو « دمحم نب ّسيردإ يّمُس ب اًدلو اهدلوأو

 : وهو

 سوبحلا يف نَم ٌراكفأ هتجتنأ سوفنلا ٌءاَفش هيف ًاباتك اي

 [ أ"90] ©"9”سومشلاك ٌةجهبو ٌءايضو وت ةقيقحلا يف ملعلل تنأ

 ع د د

 ةمَجغُملا لاذلا فرح

 ةرهاقلا يلاو نيدلا ٌُرصان ٌيدراملا ٌُنابيذ

 قناعتو . َنووالق روصنملا ىلإ يتيركتلا ن نمحرلا ٍدبع ًةبحُص قرشلا نم درو

 ا/8١//١) نيفلؤملا مجعمو . ( 71 مقر ١//141 ) نغألا ضورلاو . (607/8) مالعألا (1)

 .(9 مقر 1771-551 /1) ملعلا رجهو . ١98 ص يبرعلا ركفلا رداصمو .( 6101/9 مقر

 . الثب ةثمنامثو نيثالثو عبس 1 ةنس ةدعقلا يذ ةرغ يف اهتاقوو قفز



 ك4 ةمالس نب فسوي نب دمحم نب ناوضر - ءارلا فرح

 نأ ىلإ هنم بّرقت ٌرقتو ريكتشاجلا سربيب ةمدخب لصوت مث « َّن ٌقشمدب يفاوكلل ةطايخلا

 ةنس ةرخآلا ىدامج يف نيواودلا َّدش ئلوت مث . ٌرووصو بقوع مث ًةرهاقلا ّيِلو

 فام يقل نيو تيب ثعقوف ةزيجلا يلو مث ةرداقلا ةيالو ىلإ لقن مث ( 44 )

 مهنم ذخأو مهيلع قّيضو مهمّلستف ٍرانيد ففلأ ةئمث ةئمثالث ّلمحي نأ مهَمَّلَست ْنِإ مزتل

 اهرشابف ( 7١ ) ةنس ٍلاوش: يف رقتساف اولا يف نمس مث. ةردكتس لس

 وهو ةزيجلا ىلإ ٌرصانلا هّجوتو ةيردنكسإلا ىلإ هّجوت هنأ قفتاو ٍةمرُحو ٍمظاعتب

 ًاغلبم راّجتلا نم [ 1١1 هل نيدتسي هّليكو لسرأف رالسو سربيب رجح تحت ذئموي

 هبجعأف ٍرانيد يفلأ ةمجرتلا ٌبحاص هل مّدقف « عّجر اذإ همّرَحل ةيده هب يرتشي

 نيروكذملا نيريمألا ىلإ كلذ لقثف «هّلمأ طسبو هدّعوف هّلاح هيلإ اًكشو هبّرقو
 . ةئمعبسو عبرأ 7١4 ةنس ٍةدعّقلا يذ يف تامو هارداصو هانّجسو هيلع اضبقف

0 

 اناني

 ءارلا فرح
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 ©””ئيعفاشلا يوارحصلا يرهاقلا ٌريبكلا ظفاحلا نيزلا ديعس نبا
 يخل 2 ب نليرلا ل نب

 ةبفع ةينُمب ةثمعبسو نيتسو مست 774 ةنس بجر نم ةعمج َحْبُص دل

 « ةعامج ىلع عُئبسلاب الثو نآرقلا ّضعب دّوجو ةيبنتلاو نآرقلا ظفحو ؛ ةريجلاب

 مهيلع أرقو ةعامج نب ٌرعلاو يوانُملا رّدصلاو نّقلُملا ٍنباو ٌينيقْلبلا سرد رضحو

 0 ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو يفرصلاو وحنلاك ةددعتم نونف ين مهريغو

 « ليلخلاو سدقملا تيب رازو تارم جحو . باسحلاو ضيئارفلاو لدجلاو

 مقر 519 - 555/5 ) عماللا ءوضلاو . ( 5891 مقر ال١/١1) نيفلؤملا مجعم )١(

 حاضيإو .( 759/65 ) نيفراعلا ةيدهو . ( مقر ١١1 ) نايقعلا مظنو . ( 6

 . ( 58 /* ) نونكملا



 ىمن يبأ نب ةثلثمب ةثيمر كلل

 َدنسمو تاهمألا عمسو ةعامج نع ِسدُقلاو نيمرحلاب ذخأ هنكل ٌةلْحِر هل ترسيت
 َنئسلاو يواحّطلل ٍراثآلا يناعمو ةفيتح يبأ َد ٌدنسمو أطوملاو ٌيعفاشلا ٌدئسمو ٌدمحأ
 قافو لزانلاو َيلاعلا ّفّرعو « ٍرصعلا خياشم نع لخأو « كلذ َريغو ينطقرادلل
 اهجرخ ثتاجيرخت هلو . هلئاضف ترهتش *او هنع اوذخأو ٌسانلا هب عفتناو َنارقألا
 ثلاث نينثإلا موي تام هللا همحر نيثّدحملا ٍراعشأ طمن ىلع ٌرعش هلو « هخويشل
 . ةئمزامثو نيسمخو نيتنثا 807 ةنس بجر رهش

 ©0ىَمُث يبأ نبا  آارفصم - ةثلثمب ٌةئيَمْر

 ل 000103 سا ةججلا يذ يف لع ضي مث (9187 نس لا مق ةضيعح

 ماثلا نضت رثكو احلطصا مث ةفيطع هوخأو وه تبّراحت ( 7١ ) ةنس يف ناك

 دفف ًاركسع هيلإ لسرأف هيلع ركنأف ِةي ديزلا ٌبهذم رهظأ هنأ ٌرصانلا غلب مث امهنم
 نس ةكم ىلإ عجرف اطلملا هنأ مش داع ىتح هيتس جحا بأ لي ملف

 همركأف عبي ىلإ ةثيمُر هاقلتف ( 1177 ) ةنس ٌناطلسلا جح مث : ةعْلُخلا سيلو (71)
 ىلع ري مف (788) ةنس ٌةثيمُر درفت نأ ىلإ ٌةفيطُعو ُةئيمُر رمتساو « ُناطلسلا
 ةرهاقلا نم هل بتك مث َنالُجَعو دبقُت هيدلول َرمألا كرتف ( 744 ) ةنس ىلإ كلذ
 نامث 744 ةنس يف ٌةثيمر ( تام ) ىتح ٌنالجع هّدلو هنع ّرمألا رشابف هرارقتساب
 . ةئمعبسو نيعبرأو

 دع دنع د#

 ةرهازلا موجنلاو . ( 1/78 مقر 1١١-١١7 /7) ةنماكلا رردلاو . (77/8) مالعألا ()
 .(١؟ع/١٠6)



 فكذل ىيحي نب دمحم نب دمحأ نب ايركز  يازلا فرح

 يازلا فرح

 دحاولا دبع نب ئيحي نب دمحم نب دمحأ ْنِب ايركز

 2"”يواشلا ّرمع صفح يبأ خيشلا نبا

 نيعبرأو بين ةنس دلو برغملا ٌبحاص هللا رمأب حئاقلا ُيِنايحّللا ٌيصفحلا

 ةنس كلم مث ًةدم رِصنتسملا هّمع نبا هرّروتساو ّرْخنلا نقتأو هّقفتو ةئمّسو

 ("'[ لوأ ] ةرهاقلا ىلإ عجر مث ( 7١9 ) ًةنس جحلا ىلإ هّجوتف عل مث (585)

 مث اهب رصانلل بطخو َسلُبارَط كلمف ًاركسع ٌدصانلا هعم زهجف ( 7٠١ ) ةنس

 لخدف ٌضيرم ءءاقبلا وبأ اهّيحاصو اهولّزانف ىلوألا ئدامُج نماث يف سبوت اوحّبص

 ٌركذ ّعطق رمألا هل قثوتسا املف « عْلَخلاِب هسفن ىلع ءاقبلا وبأ دهشأو ٌدلبلا ايركز
 ٌبحاص راسف هنداهف ةناحّس [ 1١7 ] بحاص ىلإ لسرأ مث ةبطخلا نم ٌيدهملا

 ةمجرتلا ُبحاص هنم ّيشخف َنزاوَه دالب يف لاجّو ةيقيرفإ ىلإ ركب وبأ وهو ةناحس
 اهب ماقأف ساف ًادصاق ( 7/17 ) ًةنس سنوت نم جرخو لاملا نم هيلع رّدق ام عمجف

 ىلإ هّجوتو رحبلا يف هلاومأو هّلهأ لمح مث َسْلْبارَط ىلإ ساف نم هّجوت مث
 )1/5١( ةنس ةرهاقلا لخدو هل َنِذأف هيلع مودقلا يف ٌرصانلا نذأتسا مث ةيردنكسإلا

 عبس 0/7107 ةنس ( تام ) نأ ىلإ َكْلُملا ضفرو اهب ماقأف يضرمف ّجحلا دارأو

 ركنأو حّشلاب باعيو « مظنلا َنّسح ةيبرعلل ًانَقْتُم ًالضاف ناكو . ةئمعْبسو َنيرشعو

 . ةبطُحلا نم ّيدهملا ٍرْكذ ًطاقسإ هتيب ٌلهأ هيلع
 وبأ هدعب ةنطلسلا ّيلوو ترموت نبا باحصأ رابك نم صفح وبأ هّدج ناكو

 . ٌمدقتملا ركب وبأ هلزانف ةبرض

 )١( ةئماكلا رردلاو . ( 518/4 ) ةرهازلا موجنلاو . ( 45 45/9 ) مالعألا ) ١١1/5 -
  4مقر 1١984 (.

 ب 1نم ةدايز (؟) [.
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 2)يرهزألا يرهاقلا ُيراصنألا ايركز نب دمحأ نب دمحم ْنب ايركز 0

 20[ ئعفاشلا يضافلا ]

 ماكحألا ًةدمٌُعو َنآرقلا ظفحف ٍةئمِْئامُثو نيرشعو ٌّتس 417 ةنس يف دلو
 ( 841 ) ةنس يف [ بالال ] ةرهاقلا ىلإ لّوحت مث هقفلا يف ٌيَزيرْبَلا رصتخم ضعبو
 وحنلا ةيفلأو ّيعرفلا جاهنملا ظفحو روكذملا رّصتخملا ظْقح ّلمكأو ٌرّمزألا نطقف
 داك ىلإ ليهستلا نمو ثيدحلا ةيفلأ ٌضعبو ّيلصألا جاهنملا ضعبو نييبطاشلاو
 يتاياقلاو ُينيقْلَبلا مهنم ٍةعامج نع ذخأو بلطلا يف ّدج مث . ُدْعِب نم هّمتأو

 هل نذأو ٍنونفلا عيمج يف أرقو مهُريغو ٌتاوضر ُنيزلاو رجح ّنباو كسلا ُفرَّشلاو
 حتف ) اهنم تفيناصتلا فنصو أرقأو ىتفأو رّدصتو سيردتلاو ءاتفإلاب هّخويش
 ضورلا حرش )و ( لوصفلا حرش يف لوصولا ٌةياغ )و ( بادآلا حرش باهولا
 يقارعلا يلولل ( ةجهبلا حرش ) ىلع ٌةيشاح هلو يرقملا نبال ( ةضورلا ٌرصتخم
 عفتنا نونفلا نم نف لك يف تارصتخمو حورش هلو ( بهذلا روذشل) حرشو

 ٍةقالطلا ٍنْممُحو يقرتلا يف دازو ةدّدعتم ةنكمأ يف سّردو اهيف اوسفانتو اهب ٌسانلا

 ٌلْسوت رثكو يابتياق :ناطلسلا دنع هُّتجرد تعفتراو . هيدساح ةرثك عم يقلتلاو
 يف هل هِلوِبَق مدعب هملع عم ءاضقلا هتيلوتب جّهلي ٌناطلسلا ناكو « هيلإ هب سانلا
 ٍرباكأ ءيجم دعب َنَعْذأَف هيلع مّمصو يابتياق ًءاضقلا هآلو مث ء مدقشخ ةنطلس

 تارذشو .( 548٠ مقر الا"“4؟  ا”/١) نيفلؤملا مجعمو .(17/9) مالعألا )١(

 ةرئاسلا بكاوكلاو .( 81١ مقر 1١١ ) نايقعلا مظنو )١74/8  1١6(. بهذلا

 4١٠5و 1448و 055١و 857١و 9]و 5الو 4١/١ نونظلا فشكو )١/7١0-8155(.

 ١١“"هو 2١و ١ 7/١1)و(ةلؤر هملو 8548و 57الو 5565و 0596و ةةدمو ”لالاو

 1الو ١"85ر ١اهراااا/لار 755١و 7580١و 785١و 775١و 5١11و ا١١١ا/و

 ا١مالهو ا4١ال4ر ١!/45و 5١"5و ١ةالاو ١ةال١عو 669١و 6١ئاو ١[ةالو ١"46و

 .(ا4خنو

 . يضاقلا يعفاشلا [ ب ] يف (7)
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 دعب هيلع ضرُع مث ( 481) ةنس '' ”يف لزُع مث ٍةهازتو ةفعب هرشابف هيلإ ةلودلا

 ُترُدكو هتافتصم ترهتشاو هلحم يف عمجناو هٍرصب فكل هنع ضّرعأف كلذ

 موي يف تامو اهبراق وأ ةئملا زواج ىتح رّمُعَو « دادجألاب ٌدافحألا ّىحلأو هثذمالت

 ُسانلا نزحو ("1[ ةئمعستو نيرشعو تس ] ( 415 ) ةنس ةجحلا يذ عبار ٍةعمجلا

 : فيطللا دبع ٌلوق كلذ نمف « هتذمالت نم ٌةعامج هاثرو هيساحم ديزمل ًاريثك هيلع

 هِمامِح موي لينلا ٌنويع هيلع ٌثترَجفتف هّيحن ايركز ئضق
 ِهمامإ دف دعب ئقبي ٌرهدلا امو هٌّمامإ حار ّرهدلا نأ َمَّلعُيِل
 هيامغ ُحْبُص مايألا ىدم هيلع بّيص ٌتوغ هّمضأربق هللا ىقس

 "دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحم نب ٌديز ُديسلا

 اهرسأب ٍةيلآلا مولعلا يف هرصع يف :ءاعنص خياشم خيش ُديبكلا ٌققحملا

 ّيماشلا ىبحي نب مشاه ديسلاك [ ]١18 مهرباكأ نم ٌةعامج هنع ©[ ذخأ ]

 0 ا سا تتسلاو ريعألا دمحم كيسلاو

 ًامّقعم الجيم اردص ناكو < مساقلا نب نيسحلا نب يسحلا ةمالعلا ديسلاو

 َيِهنُي نأ نم نوفاخيو ءاعنص ٌةآلُو هُباَهَي ةريهش ٌةلوّصو ٌةريبك ٌةروص هل « ًامحخفم

 لالجإلا ٌريثك ناكو « بهاوملا بحاص دمحأ نب دمحم يدهّملا مامإلا ىلإ مهّرمأ

لؤي ناكو « عساولا ء ًءاطعلا هيطعُيو تارم هترضح ىلإ هبّلطيو «ةياغ ىلإ هل
 ةمامإلل 

 .[ب ]1 نم ةدايز )١(
 .[ ب] نم ةدايز (؟)

 نيفلؤملا مجعمو .( 51٠ مقر 598 - 789/١ ) فرعلا رشنو .(321/9) مالعألا 5

 مقر ١91/١ ) نغألا ضورلاو . ( *ا/ا/ /5 ) نيفراعلا ةيدهو . (0014 مقر ال4 0/1)

 . ١؟ 4ص يبرعلا ركفلا رداصمو . 2

 . اهذخأ [ ب ] يف (5)
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 هّلذ هنإف ٍنايبلاو يناعملا ٌملع اميساال يفراعملا عيمج يف َعَرب دقو ءاهل ئجُْيو
 زاجملا هٌحْرشو . نانثا ٍنأشلا اذهب هدّرفت يف فلتخي الو « ٍنادُم هيف هينادُي ال يذلا
 دهشي ( نايبلاو يناعملا يف زاجيإلا ) هامس يذلا ثايغلا هللا فطُت خيشلا رّصتخمل

 ٌحيشلا نأل ٍنايبلاو يناعملا ف بلاط ٌردص حّرشي حرش هنإف ملعلا اذه يف هلضفب
 هتارابع نم َكَّرت هنكل «حاتفملا صيخلت نم هل ًارصتعم ٌرصتخملا اذه فلأ هللا َفطُ
 هتدايز نم دب ال ام دازو « يشاوحلا لهأ وأ حارّشلا نم دحأل ٌةشقانم هيف تعقو ام

 هحرش يف هّيشاوحو ٌرّصتخملاو هّيشاوحو ٌلّوطملا رصتعاف ةمجرتلا ٌبحاص ىتأ مث
 ٍمَّسَرو يشاوحلا لهأ نم اهيلع ٌضارتعالا عقو يتلا ثحابملا نم امهيف ام كرتو
 ٍةََلَطلا ةءارق عم َنّيملا اذه عمج امنإ هللا تفطل خيشلا نأ نظأ انأو ءٌباوصلا وه ام
 عم حْرشلا عمج امنإ ٍةمجرتلا ٌبحاص كلذكو « هيشاوحو هحورشو صيخلتلل هيلع
 « صيخلتلا حرش ىلع هللا ففطل خيشلا ةيش ةيشاح نم ٍطخألا ٌريثك ناكو ٠ كلذك هّيءارق
 نيب ُرهتشي مل نإو مِهداَقُنو ِءاملعلا نايعأ نم لوبقلاب ٌحِرشلا اذه لبوق دقو
 خيشلا رّصتخم ظفحب هنع ّينغتسي نأ يصيخلتلا ظّفح مار نم ّقحأ امو « ةبلطلا

 ىلع رصتقي نأ امهيشاوحو رصتخملاو لّوطملا يف ًةءارقلا مار نمو هللا فطل
 نإو ٠ هريغ يف ام تاّمهُم نع كلذب ينغتسي هنإف ةمجرتلا بحاص حرش يف ةءارقلا
 يف نأ بيرل هنإف . بفراعملا لك يف رُخبتلاب الإ ُحنقي ال ُبغارلا ٌُبلاطلا ناك
 ملع ُبلاط هنع ينغتسُي ال ام ٍدعاوقلاو دئاوفلا نم امهيشاوحو رصتخملاو لّوطملا

 .نايبلاو يناعملا

 بحاص حرش ىلع ءانثلا َريثك َدمحأ نب ٍرداقلا ُدبع ٌةمالعلا ٌديسلا انُحيش ناك دقو

 ىنغتساو هيف هُركذ َمّدقتملا ميهاربإ هّدلو أرقأو هيلإ ّنفلا اذه ةبلط دِشرُي ناكو ٍةمجرتلا
 ©0[يِهأ ] بلطلا مايأ يف ٌمهأ تنكو « نايبلاو يناعملا بتك نم هريغ نع كلذب

 . هللا ءاش نإ ٍءاجرلا عطقنم ٌريغ نآلا ىلإ انأو حرشلا كلذ ىلع ٍةيشاح

 نب حالص ديسلا نيبو هنيب ثّرجو ةيفوصلا يف ٌداقثعا ةمجرتلا بحاصل ناكو

 )١( ب ] نم ةدايز [.



 نان دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحم نب ديز ديسلا

 ًءاعنص عماج يف ٌراكذألا يلمُب ناك لجر ببسب ٌةرفانم كلذ يف شفخألا ٍنيسحلا

 اهامس ٌةلاسر ٍةمجرتلا ٌبحاص فّلأف ٌحالص ُديسلا هيلع ركنأف نيتّبقلا هل لاقي ًارهج

 ىرخأ ًةلاسر هل ُتيأرو َثيداحأو ٌةيلوصُأ تحابم اهيف ركذ ( نيتّيَقلا ناكرأ ٌديِيشت )

 يذلا طمنلا ىلع ناك نم مهنأ حّجرو اهيف ٌلوقلا ّنسحأو ةيجانلا ٍةقرفلا نييبت يف

 [ *8] يدركلا هب ضرتعا يذلا ( ساربنلا ) ىلع ٌباوج هلو ٌدباحصلا هيلع ناك

 تامو ( ساطسقلاب ٌدرلا ) هامس دق ناكو همامت لبق تام هنكلو ( ساسألا ) ىلع

 ٌةمالعلا [ 119] ٌديسلا هاثرو يفلأو ٍةئمو نيرشعو ثالث 1١77 ةنس ىف هللا همحر

 : هذه يهو هِتافو خيرات ىلع ٍقلمتشم 2”تايبأب ريزولا ّيلع نب هللا ُدبع
 ذّعستو ٍراونأب طحت هّرِبق َرّرف ايدلا ٌةمالع انهاه

 دّعسأ هللا دنع قيقحتلا يف وهو ١ هقيقحت يف نيدلا ٌدعس وه

 (دمحم نب ٌديز سودؤفلا ةنج يف لاج) ْمَرَأف هللا يِقل

 عيبر يف 1١77 ةنس ©”ءاعنصب ٍنيدلا يفرش مامإلا ةسردمب ةلصّمملا هتّيقب ربو

 : هنمف « ٌرسح عش هلو لوألا

 يعولض نسيب ًانكاس ىحضأف َنْسحلا َعمج

 يعومد ىراج هُفقو نسح ٌعماج يباب

 اهلوأ يتلا قيَرُز نبا ةديصق اهب ضراع ٌةديصق هلو

 هْعمْسي سيل نكلو ًاقح تلق دق هُعلوي َلّْذعلا نإف هيلذعت ال

 )١( فرعلا رشن يف اهرظنا ) 2591/1 .
  22ةنس لوألا عيبر يف هّتافو نأ هللا همحر ٍدمحم نب ديز يديس ربق ىلع يذلا حيرضلا يفو

  4تايبأ نم ًاضيآ هيفو فلأو ٍةئمو نيرشعو برأ :

 امح سودرفلا ٌةنج ديزل لق هّخيرات اضّولا يديأ ْتمَقَر

 مل: ااا 1١5

 ةلس 11١78

 نبا يف فلألا رابتعا عم ريزولا هللا دبع ديسلا تايبأ خيرات اذكهو .

 ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .
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 : ةمجرتلا بحاص ةديصق ٌعّلطمو

 هُعَّجوم بلقلا ىرْفُم نْفجلا قّرؤم هٌُعمدأ هيدخ ىلع ثلاسف اوُناب

 ءاملعلا نايعأ نم وه 200( ديز نب ٌدمحم ٌةمالعلا ) وه ٍةمجرتلا بحاص ٌدلَوو

 دنع ٍةملكلا ٌلوبقم ناكو « هيف نيِزّربُملا نم هنإف ٍنايبلاو يناعملا ملع يف اميس ال
 ٍةمجرتلا بحاص ةيرذ نمو . ٌلاصتا هب هلو مساقلا ٍنِب نيسُحلا هللاب روصنملا مامإلا
 1 . اذه انرصع ىف

 «”دمحم نب ديز نب دمحأ نب ئيحي ْنب ذمحم ةمالعلا ٌديسلا

 دقو ملعلا نم نونفب ٌةمات ٌةفرعم هلو مامإلا لآ ةداسلا نايعأ نم وه“””[و]
 ضعبو ِهقفلا ةءارق يف انّقفارتو بتكملا يف لجو زع هللا باتك ةءارق يف هُتقفار
 اهدعب وأ ليلقب اهلبق وأ ( 1170 ) ةنس هّدلوم لعلو ٠ ٍرَفّصلا مايأ يف تالآلا

 عفتنا دقو بطلا ملعب ٌنافرع هلو « ٌةقداص ٌةبحمو ٌةديكأ ٌةدوم هنيبو ينيبو « ليلقب

 نب ٍدمحم نب ئيحي ٍديسلا توم دعب مايألا هذه يف اميس ال « هيف ُسانلا هب
 ٌدمتسم نآلا وهو هب اوعفتناو هيلع اولّوع ّسانلا نإف مساقلا نب نيسحلا نب هللا دبع

 . ةرهشو ٌةعْفرو ًةساير مامإلا لآ رباكأ نم ليمجلا هلاح ىلع

 نيسخُلا نب ئيحي نب ُديز ٌديسلا 4
 (”دمحم نب مساقلا مامإلا نب ديؤملا نبا

 ١٠الا/ ةنس ةجحلا يذ نم نيِقب ٍلايل سمخل سيمخلا موي دلو . ٌيناعنصلا

 )١( فرعلا رشن يف هتمجرت رظنا ) 7/7 1501(.

 . ( 444 مقر 778/5-759 ) رطولا لين (0)
 .[1] نم ةدايز (5

 . (777مقر ال0 19٠0/١ )فرعلا رشنو 74٠(. مقر 19/١ ) نغألا ضورلا (5)
 981١(. مقر ال١1 ١/ )نيقلؤملا مجعمو . 775/ ص يبرعلا ركفلا رداصمو



 ؟7/ ديؤملا نب نيسحلا نب ىيحي نب ديز ديسلا

 هُرْكذ مدقتملا مساقلا نب نيسحلا نب نسحلا ديسلا ىلع أرقو « بفلأو نيعبسو عبس

 ٌرعشلا لاقو ةيبدألا مولعلا يف عربو ٌيدوعسملا هللا دبع نب نيسح يضاقلا ىلعو

 : اهٌعلطم يتلا ٌةديصقلا هنمف َنَسحلا

 ٍراكبألا ابَص ْتَمَمْلا دقف مق

 رقت ةدالِق هذ يج ىلتحاو

 يللا ةمحف يف حابصلا ٌرمج بد

 :هدعبو )١(

 ىحضأف ًاسورع لحضلا ّسمش لاخ

 انلقف ضايرلا يف ٌرهزلا ئلجناو
 ٌةاوز ضاير ىلإ انبجاف
 بابّرو ٍدَمْرُم نعاشفكو
 ُتَحرأو ٌتابنلا انّتحت ْتَشَرِف

 يللا اهقاروأ ناسحلاك رجش

 ريهنلا نم اهيف ٌميسنلا لسُيو
 ئحضأو عيبرلا يف تاب نّم زاف
 يقاوسلا ضعب قوف ٌسنألا دقعُي

 ماقأو ٍسجرنو درو نيب

 ضخلا سجرتلا نم ًةضف يوتحي
 هاكب ٌدروو نحر ئىوذ نإ

 ٌهْبْش نسحلا يف عيبرلا لضفل ام
 ئماست دق يذلا العلا ٍقفأ ٌُمجن

 رهزلاك ُقْلَخلاو ميسنلاك هّشلُخ
 يلج ٍراخَت نم رصعلا ٌدرفُم

 انم ٌلكلاف نايبلا ٌمامإو

 بر ناحبسف ٌةهرْفَج هركِف

 هفلا اهقر ٍةركف ٌتتباهّكاه
 دو قذص اهتادَّص يف ًابلاط

 ًاحّبص حورلا ٌقشان لاق ام تمد

 رافثلاك اهلبت َبهّشلا ضُشنب
 يرارتلا ٌموجتلا اهّرحن تلقث
 رايطألا نُسلأاِب انتعد دق

 رازمواهبيدنَع العب

 راجشألا ن_مانقوفًامّحخ

 راهزألا ئَلُخ اهديج يف ُّنل

 رايدلا لحم عطقل ًاماسُح
 راونلألاو ناسجلاب يهتلي

 رامثلا تاذ نوصغلا ٌلظ تحت
 راهو ٍنسوَنو ٍقيقشو

 راضتلاب هدزو نم ئظحيو
 رانيد الو مسمهرد ىلاعال

 راخفلا يذ بفسوي يفاصوأ َريغ

 راسمقألاو سومشلا لحم نع

 رارذهيلا هئيفك هدنل

 راظتلل حال سمشلا انسك
 راونألاب هانئّس نم يندتهي

 رانلا َدْرَب ليلخلل ئضق دق

 راوجلا َفافَّر اهوُفُك ىلإ
 داهجلاو هرسس يف يدادوك

 راكبألاابَص ثّمملأ دقف مق

 ٍراونألا ةّلُح ٌقفألا نيستكاو

 يراردلا رد دعب سمشلا انس نم

 (©0رارَّشلاك هموجن ثراطو ل



 يلع نب نسحلا مامإلا نب دمحأ نب دمحم تنب .بنيز ةفيرشلا 10
 0 كرا 5

 . ةيضور ٌةنانط ٌةديصق يهو

 ركذو ٠ ةليوط ًةقئاف ةمجرت هوخأ وهو ( رحسلا ةمسن ) ٌبحاص هل مجرت دقو

 ديع موي هّتوم خّرأو « ةغالبلا ٍبَتُر ىلعأ يف هنأ ىلع لدي ام هرعش نم [ 1]

 . بفلأو ٍةئمو عبرأ ١١١4 ةنس رحنلا

 نسحلا مامإلا نب دمحأ نب دمحم ثنب ُبنيز ةفيرشلا 0

 27ُيِدّيَوُملا ذواد نب يلع نبا

 ديسلا اهجوز ىلإ اهُئبَتك ىتلا ٌةديصقلا اهرعش نم « ٌةديجُملا ٌةرعاشلا ٌةبيدألا

 : اهّعَلطمو ٌليعامسإ هللا ىلع لُكوتملا مامإلا ِنب ٌيلع

 ٌمالسلاو كر ٌةالص كيلع ُمامُهلا ُكِلملا اهيأ يل ْمِصْأ

 : وهو ءاعنص ىلع 2"ةراهُش هيف تلّضف يذلا عوطقملا اهرعش نمو

 يلثم غمتساو يل فق ُتلق (ٌةراهُش) اههبشُت سيل "”[لَرآ] يل لئاقو
 ©0لقُملاو رحنلا قوف ٌةراهش امأ مَلِض ”[غم] ٍرهظلا تحت ٌءاعنص سيلأ

 قفط

 قفز

 2مم

 قفز

)6( 

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نغألا ضورلاو .( 1716 مقر ال19 - 7١4/١ )فرعلا رشنو .( 77/7 )مالعألا

 ملعلا رجهو . 7998 ص يبرعلا ركفلا رداصمو .(758 مقر )1١98-1١91/1

 .(08مقر 94١٠/؟)

 . حتفلاب اهطبض مدقت دقو « نيشلا مضب : ةراهش

 . لازآ [ ب ] يف

 . نم [ ب ] يف

 : وه بهذلا بوذ باتك يف يذلا

 لمك نع لضفلا ٍتاذ ةداهُش ىلع ٍمشتحم ريغ اعنص لضفي نماي
 لفّسلا يف لجّرلا اعنصو عافترالا يف اهلئامي ةيش ال سأرسلا ةراهش

 لقُملاو رحنلا قوف ةراهش امأ ٍملِض عم ٍرهظلا تحت ءاعنص سيلأ

 - بلطت ًاضيأ اهرعش نمو ىهتنا هبرقب رهن نيع لقملاو « ًةراهش باوبأ نم باب رحنلاو



 <” يمكحلا نيسح نب نيدباعلا نيز

 تبيرق ناعضوم َّلِضو رْهظ ّيداو نأ امك « ةراهشب ناعضوم لقُملاو ُرحنلاو

 تناكو « هّريغ اهجّوزت مث لكوتملا نب ٌىلع اهقراف دقو ٌةريثك ٌراعشأ اهلو . ءاعنص

 رهش يف ( تتام )و ةايميّتملاو َّلمرلاو موجنلاو ّقطنملاو ٌلوصألاو َّوخنلا ٌفرعت

 . ةراهُشب بفلأو ٍةئمو ًةرْشع عّبرأ ١١١4 ًةنس مرحم

 '"'نيروهشملا ءاملعلا دحأ ْيمكحلا نيسُح ْنب نيدباعلا ني -

 كلانه نم ّيلإ بّتكي ام ًاريثك « ّيماهتلا ٍرطقلا لهأ نم نيرصاعملا

 : هظفلو « ءاضقلا ُتيّلُو نأ دنع ّيلإ هبتك ام هنمف طّسوتم وْ ذ هلو ٠ تاركاذمب

 نينمؤملا ٌريمأ . ٌمشألا َحذابلا دوطلاو . مظعألا ّمامإلا انالوم مهلأ يذلا هلل ٌدمحلا

 هللاب ّروصنملا نيبملا حّتفلاو ٍرَفظلاو . نيكمتلاو رصنلاب َدّيؤملا . نيملسملا ٌديسو

 هب تماقو . اهضّرم نم ٌةيدمحملا ٌةعيرشلا هب ثشعتنا نم ةماقإب . نيملاعلا بر

 مُجنألا نيب نم هصاصتخاو . اهضَّضَم نم ًةصلاخ اهدارم نع ٌةحِصْفم اهّتانَ

 داريإلاو رادصإلل رّدصتلاو . مانألا نيب لضفلاب مالعألا ٍةرْثِعلا ءاملع نم ةرهازلا

 ٌرهاملا تيري ٍرمألا اذه ٍديلقتو . هيراب ٍسوقلا ءاطعإو . ماعلاو صاخلا نع

 اعنص مايألا هب تنسح نمو . َءاعْنَص ِناكس ِنايعأ َنيَع . هيمارمو هجاجفب

 . رارذملا تيغلا ةماّهفلا ءريرحتلا ًةدمُعلا َلِحالُحلا ةمالعلا َتِبعلا ّيضاقلا

 بقاث نم َّسسَبتقملا . رامثألا ٌعنايو راهزألا ُحفاون هفراوع ناتسب نم فّطتقُملا

 لكب وه نّمو . قيقحتلاو ٍلْوُّتملا ةياغب لفاكلا . رامقألاو شومشلا ٌراونأ هموهف

 ملعلاب ٍديفتسملا ٌةيِغُب . عومجلا ىهتنم وهف ٌلئاضفلا تعمتجا اذإ يذلا . ٌقيلخ ءانث

 يناث مولعلا قيقحت يف هل سيل نما. عونمم الو عوطقمب سيل يذلا عفانلا

 8 : سوماقلا باتك ةيراع -

 ئسوم ئقلأ ميلا يف هرمأبو ١2امسلا كمس يذلاب تصوم يآلوم
 اسوماقلا كّياتك يلإ ثعباو 2 ةنومضم نكت ٍةيراعب يل دج

 ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . حتفلاب اهطبض مدقت دقو نيشلا مضب : هراهش

 . 7١7( مقر 47١/١ )رطولا لين )١(



 يمكحلا نيسح نب نيدباعلا نيز ل

 عيمج يف قيفوتلاب هدمأو هللا هظفح ( يناكوشلا ٍدمحم نب ٌيلع نب دمحم )
 . روهمجلا َلاوحأ ٍةنسحلا هدصاقمو ٍةبقاثلا 2[ هئارآ ] ديدستب حلصأو . رومألا

 . ةياهنو ةيادب هيجم ُثايار ًةبوصنم . ةياغلا ىلإ بانجلا [ با“4] ٌعوفرم لاز الو
 قْدِصب هل ًاموكحم . زاجملا ال ةقيقحلا ىلع ٍةليضف ّلك ثيداحأ ٌحبحص هيلإ ًادنسُم

 , زاجج ةدافإلا بلاط نيبو اهنيب سيل يتلا "”قيقحتلا ىلوأ ةبعك هنأب نيتمّدقملا
 نأ ٌلوؤسملا هللاو ُصقنلا هتعن ىلع يرجي نأ زاج اَمل هتعنب ٍةاحْنلا ُبتك ْتلَّثم ولف

 . هيفاعُيو هئيعُي ماركإلا نمو 201511 هيدان هب ٌلْفحي ام مالسلا نم هيلعو

 : هيداغُّيو هَحوارُي ام

 هؤوامو ٌتارفلام تص ًةيحت

 هناوأ ٌردب لّضفلا َنيدَخ ّصُخت

 ٍثحبم لك يف قيقحتلاو ملعلا اخأ

 يذلا ٌمِلاعلاو ٌلوصيفلا ٌمكاحلا وه

 َلاسلَس قرزأ وهو اهنم َبذعأب

 لاحلا نمسح هب نم ىلع ٌليلس
 لاكشإ ّنع اذإ ئجرُي هُريغ امف
 لاهثيو دز عرشلا مولع يف هل

 : اهُلوأ هرعش نم ةديصقب ٌرثنلا متحخو َسقنلا لاطأ مث

 عمت ريغب اهب ديرب ايرِس
 ُلّزت الو ٌحيحصلا مهئيدح ظفحاو

 هلهأو ثيدحلا ملع يف ٌيدهلاف
 مهنم ٌةاده ٌةفئاط لازال

 دملا ٌرياحو مولعلا ٌرحب اميس ال

 ٌرئانو عورفلا عم لوصألا يواح

 عرجألاو اوللا نع ثيدحلا وزاو

 عمجملا يف ًايلاع مانع هيورت

 عقشمو عفاش يفرشأ عابتأ
 ا نأ نع عروأ ] نم هنووري

 علطملا ٌُسسمش موهفملاو قوط
 عبفتأ ٍملع رحب نم اهّراهزأ

 . هراونأ [ ب ] يف )00

 . ىلوألا قيقحتلا ةبعك وأ « قيقحتلا يف ىلوأ ةبعك : هلعل (؟)

 لكل. بجاو صقنلاف ؛ هل مجرتملا تاغلابم نم هللا ىلإ أدبي نأ يناكوشلا ىلع ناك (*)

 . رسي الو يضرُي ال امم هسفنل الإ اذه يف يناكوشلا مجرتي ملو «١ قولخم

 . عورأ نع عورأ [ ب ] يف 2



 م يدنفأ دوعسلا وبأ  ةلمهملا نيسلا فرح

 عّلضتُم ملاع خيش لك نع ةياردو ةياور تايدحلا ٌعيس

 عّروتملا مكاحلا ٍلاَمجلا لجن ًادمحم مانألا رع هب ينعأ

 عمجت مل لئامش ٍنسحو مّرك يفو "”[ملع] يف لا اا مَلَع
 7[ عجؤأ ] يفينُم حيجرت فيرشب ©( بصنمب مانألا نيب نم صح نَم

 عدتملا ميكحلا لضف نم ٍراتخم لا ةئسو َنيرهاطلا مولع ييحُم

 وهو « ءابدألا رعش نم ال ءاملعلا رعش سنج نم اهنكلو ٌةليوط ٌةديصق يهو

 . ًاليصفت ال ًةلمُج انغّلَبَت هرابخأو « هنطو يف ديفُي يح نآلا

 ان

 ةلمهملا نيّسلا فرح

 "”مورلا ملاع ٌريبكلا ُمامإلا يدنفأ دوعسلا وبأ 1

 رباكأ نع ذخنأو «؟”ةئمعست ةنس هدلومو « َنارقألا قافو نونفلا عيمج يف َعَرِب

 مث ركسعلل ًايضاق راص مث اسورب ةنيدمب ًايضاق راصو اهسرادمب سّردو اهئاملع

 هلو . ًامهرد نيسمخو نيتثم موي ّلك ُناطلسلا هل نّيعو « ةينيطنطسُب ًايتفم راص

 هامس نيمْخض نيدلجم يف دوعسلا يبأب سائلا دنع ٌروهشملا ديسفتلا اهنم ُفيناصت
 اهيسحأو و ٍريسافتلا لجأ نم وهو ( ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ )

 ةميظع معنب هيلع معنأف ناخ َناميلس ناطلسلل هادهأو « ًاقيقذتو ًاقيقحت اهرثكأو

 ةيمورلا كلامملا يف هئمظع تهانت دق ناكو «ةعساو دايز ٌيمويلا همولعم يف دازو

 . دجم [ ب ] يف قفز

 . عجرأ [ب ] يف (5)

 . (100 5948/8 ) بهذلا تارذشو . ( 49/7) مالعألا (5)
 ١) ةئمئامثو نيعستو ٍنامث 848 ةنس هّدلوم نأ مورلا ءاملع ركذ يف موظنملا دقعلا يفو ٠

 ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .



 دوعس نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دوعس نين

 نينامثو نيتنثا 487ةنس 20[ يف ] تامو ملعلاب قلعتي ام عيمج يف َعجرملا راصو
 . ةئمعستو

 «”دوعُس نب دمحم نب زيزعلا دبع ْنب ذوعس -1

 يف ليلقب اهدعبوأ ”ليلقب اهلبق وأ بفلأو ٍةئمو نيتس ١١١ ةنس ًابيرقت دلو

 شويج َدئاق ناكو « ةيدُجنلا دالبلا نم ةيعزّدلاب ةفورعملا ةيرقلا هلهأ نطوو هنطو-
 هيلإ لّصوف اهيف وه يتلا هتيرقل ًاخيش دمحم هُدج ناكو [ 177 ] زيزعلا ٍدبع هيبأ
 نيدقتعملا ىلع ْدكْنُملا « ديحوتلا ىلإ يعادلا باّهولا دبع نب دمحم ٌةمالعلا ٌخيشلا
 ُدالبلا كلت تناكو . هُقلاخي نم دهاجي لاز امو هرصنب ماقو هباجأف . تاومألا يف

 . ًابيرغ اهيف ٌمالسإلا راصو ةيلهاجلا ٌرومأ اهيلع ثبلغ دق

 هّدلو ماقو ٍةيدجنلا ٍدالبلا ٌضعب نيدلا يف لخد دقو ٍدوعس نب دمحم تام مث

 فيطَقلاو اسّحلاو ةيضراعلا ّدالبلاو ٍةيدجنلا رايدلا َميمج حتتفاف هماقُم زيزعلا دبع
 ةنيدملاو ةكمو فئاطلا ىلع ىلوتسا مث ٍةيزاجحلا دالبلا نم ريثك حتف ىلإ اهزواجو '

 هدعب ماق مث . ٍدوعس هدلو دي ىلع ٍمروتفلا هذه ٌبلاغو . برعلا ةريزج بلاغو

 اوحتتفاف نميلا ىلإ هٌدونج تلصوو هُحوتف تعستاو هٌّدونج ترثاكتف ٌدوعس هّدلو
 ٌفيرش دمحم نب ُدومَح فيرشلا مهعبات مث اهب لصتي امو شيرع يبأ ٌدالب
 ةيحّللاك ةيماهّتلا ٌدالبلا حتفف دونجلاب وذو هّيمجرت تمدقت دقو شيرع ينأ

 دوعس نم نودفاولا لاز امو ويدل هذهب لصتي امو ديبّرو هيقفلا تيبو ةديدخلاو
 مامإلا هيلو ةرضح ىلإو ٍروصنملا مامإلا ةرضح ىلإ ءاعنص ىلإ انيلإ نودفي

 ١١( نم ةدايز ]1[.
 .(99/) مالعألا ()

 . ها فلأو ةئمو نيتسو ثالث “1١07 ةنس يف هتدالو نأ فاحج خيرات يفو

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 نينا يناعنصلا مث يمايشلا يتاورقلا يلع نب ديعس

 بابقلاو ٍةديِشَملا روبقلا مهو ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب امهيلإ بيتاكمب لكوتملا

 عقو مث . ©"7[ نييمامإلا ] ىلإ بتكلا نم لصي ام عم ًاضيأ ّيلإ بتكيو « ةعفترملا
 ينو اهل ةرواجملا ةنكمألا نم ريثك يفو ًءاعنص يف ةديشّملا روبقلاو بابقلل ٌمذهلا

 اوحتتفا دونجب هلاسرإ دعب ةكم ىلإ رصم ةشاب جرخ مث ءاهب لصتي امو ٍرامذ ةهج

 دوعس نيبو هنيب ٌبرحلاو ةكم يف نآلا وهو اهيلع اوبلغو فئاطلاو ةنيدملاو ةكم

 ةكم ىلإ هجورخو 17377 ةنس يف ةتيدملاو ةكم ىلع هؤاليتسا ناكو ] ")6 رمتسم

 عست 1119١:ةنسلا هذه يف ٌدوعس ( تام ) و 2[ . رمتسم برحلاو 111

 هذه ُتدرفأ دقو دوعس نب هللا دبع هّدلو رمألاب ماقو ٠ ٍفلأو نيتئمو نيرشعو

 ةكم بفيرش بلاغ فيرشلا ةمجرت يف يتأيسو ٌلِقتسم فئّصمب ةميظعلا ٌتداوحلا
 . [ 154 ] ثداوحلا هذه نم فرط ىلإ ٌةراشإ

 (*يناعنصلا مث ْمابشلا ْيناورَقلا يلع ْنب ٌديعس 7

 نم ناك . كلذ نم هيدْبُي ام عيمج يف ُديِحُملا هرثثو همظن يف ُقئافلا ُبيدألا

 نيسحلا ِنِب سابعلا ٌيدهملا مامإلا ريزو يمُهَنلا يلع نب ٌدمحأ هيقفلا ِءامَدُن ةلمج

 كلذ يف كلسف هترضحل نيدصاقلا تاقدص هرظنب لعجو « مامإلاب لصتا هببسبو

 : ةديصق نم هنمو ؛ هعمجب ينتعي ال ناك هنكلو ٌدَرُغ هلك هّمظنو « ًاروكشم ًاكلسم

 الابزج ىرج ٌرداهرغثبو  ٌعناي نساحملا ٌرهز اهّدخخ يف

 الاقثأ اهفدر نم لّمحتم 2 ةقاشر ميسنلاك اهنم ٌرْضْخلاو

 : حيدملا يف اهنمو

 الاجر تامُركَملا ٌرامث اونجو ٌةّنِجأ ليمجلا اوسرغ ةيتف نِم

  41١نيمامإلا [ب ] يف .
 . ةرمتسم [أ] يف (؟)

 .[ ب ] نم ةدايز (5

 . (79 مقر 1١١174/1- ٠١186 ) ملعلا رجهو . ( 114 مقر 8 5/7 ) رطولا لين قفز



 ركب يبأ نب دعس نب هللا دبع نب دمحص نب ديعس 00

 الاجم نهعارسإ ىتإ اودجو املك مراكملا ىلإ نيعرسملا

 الاجآلا ّصخرأو َراَخَقلا ىلغأ نمو ًالْفط العلا زاح نم َكوبأو

 الاون نيمّلاعلا هدي تع يذلا ٌكِلملاو ُهاَّوَألا ُكسانلا

 الانم لالهلاو ًانْهِذ رانلاو ةحاجَر لابجلاو ًارذص رحبلاك

 فلل عم قاف عش هل هللا ةبع هلوو ٠ ٍبفلأو نيتئمو عبرأ 1 4 ةلس يفوتو

 يح نآلا رهو . فافكلاب عونُقو ِيفافَعو ةرضاحُم ٍنسُحو ةفارظو

 ركب ىبأ نب دعس نب [ 17+ ] هلا دبع نب دمحم نب ديعس 6

 20 يريّدلا نباب فورعملا ةرهاقلا ٌليزن ٌئفنحلا يسدقملا

 موي يف دلو . سدقملا تيب يف ربك ىلإ وأ ريّدلا هل لاقي ناكم ىلإ بسن
 هرَّفِص يف ظفحو ' "”[ ةئمئامثو نيتسو نامت 414 ] ةنس بمجر رشع سات ءاثالتلا
 ظفحلا ٌعيرس ناكو ٠ ضايع قراشملاو ٌيلصألا بجاحلا نبا ٌرّصتخمو نآرقلا

 بيقنلا نباو يحيرُسلا لامكلابو هيبأب هقفتو لاغتشالا ىلع ٌبكأو ءاكذلا طِرْفُم

 هقفلا يف َعَربو ةدع نونف يف ةريثك ٍةعامجو يسافلا ٌبحُملاو بيطخلا نب ب سمشلاو

 راصو ةّيفنحلا ًءاضق ىلوتو ٠ ٍنونفلا رئاس يف كراشو « هيف هيلإ ٌعوجرملا راص ىتح
 نيمألاو مامُهلا نبا ىلع ًءاضقلا َنْعرُع دقو « ءارمألاو ءارزولاو كولملا دنع ًامَّطعم
 . هوجو عم كلذ ىلع ناردقي ال الاقو اعنتماف ينارصقألا

 هيدي نيب درعقلاب دباكألا حّجبتو هُتذمالت ثرثكو ")[ سانلا هب ] عفتنا دقو
 اهنم ُفيناصت هلو « قافآلا رئاس نم ىواتفلاب دصُقو بهذم ّلك ّلهأ هنع ذخأو

 ىلإ ٍةعاطلا باوث لوصو يف ٌُتارّيتلا ُبكاوكلا )و ( يفَسّنلا ٍدئاقع حرش )

 نايقعلا مظنو .( 515 مقر 1055 549/5) عماللا ءوضلاو . ( 47/5) مالعألا )١(
 .(مكمقر6١1511١)

 . ةثمعبسو نيتسو نامث 7/78 : [أ1] يف (؟)

 . هب سانلا [ ب ] يف (5)



 <73 رمع نب يلع نب رمع نب ميهاربإ نب ناميلس

 يف ةمهّتلا يف سبحلا يف ىوتفو ( ةقدانزلا ديك يف ةقراملا ُماهسلا ) و ( تاومألا

 ٌصوصخم ٍرْعّشلا ٌعْنم لهو ؛ ال مأ ٌنئاك وه له ةكئالملا مون يف ٌةلاسرو ء ءزج

 حرش ةلمكت يف عّرشو . ءايبنألا لكل ماع وه مأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبنب

 : اهٌّعلطم ٌةديصق هنمف ٌمظن هلو « يتادلجم هنم بتكف يجورٌّلل ةبادهلا

 احاوَب كنم: راص كرمأ ٌيْفَحِو 2احال دق ىوهلاب كيس لاب ام

 نيتسو عبس 4571 ةنس ٍرَخآلا عيبر عسات يف تام نأ ىلإ هتلالج ىلع لزي ملو
 ٠

 . ءاضقلا نع هلاصفناب رهشب هتوم لبق هللا همركأو ةئمنامثو

 ٍنيدلا سيفن نب رمع نب ىلع نب ّرمع نب ميهاربإ ْنِب َناميلس 0
 2"'يفنحلا ُيزعتلا ُيديِبّزلا ْينانذعلا يّكعلا

 رهظ يف دلو . هخيش دشار نب ٌيلع ىلإ ًةبسن ٌيولعلا نيدلا سيفنب فرعُيو
 نع ذخأو 2[ ةئمعبسو نيعبرأو سمخ ]1746 ةنس بجر ٌَرشع َسداس ءاثالّثلا موي

 هل زاجأو مهريغو سوماقلا بحاص دجملاو دشار نب ٌيلعو ٌيخامّشلاو هدلاو

 خيش راصو ثيدحلا يف َعَربو « ُيوانَملاو ٌيمتيهلاو ٌنيقارعلاو نقلملا نباو ٌينيقلُبلا

 نم هيلإ اولحتراو ٍةقبط دعب ٌةقبط ٌُسانلا هنع ذخأو مهظفاحو نميلا دالبب نيثّدحملا
 نم ٌرثكأ ّيراخبلا أرق هنأ هسفن نع ثّدح . ٌدصحلا هب طيحُي ال ام هل ذملتتو قافآلا

 لاقف رجح ُنِبأ امأو ةئسلا مام لاقف سوماقلا ٌبحاص هُّحيِش هفصوو ةّرَم ٌنيسمخ

 دقو . ىهتنا هيف ٍرهام ٌريغ ةياورلا ىلع هبابكإو ثيدحلل هتبحم عم هنإ ")هئابنأ يف
 سمخ 476 ةنس ئلوألا ىدامُج ٌرشع ٌعباس يف تام ىتح َسرادم ةدعب سرد

 . ةئمئامثو نيرشعو

 :. ( 914 مقر 550 509/7 ) عماللا ءوضلاو . (760-مقر )-١948/1 نغألا ضورلا )00(

 . ( 5١/7 ) نونكملا حاضيإو . 88٠١) مقر 747/١ ) نيفلؤملا مجعمو

 . [1] نم ةدايز قفز

 .(5ىم5/8خ) ©
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 يزاغلا نامثع نب ناخروأ نب دارم نبا

 «ةئينامثو نيعبسو نيتنثا 497 ةنس دلو اهنيطالس ٌنباو مورلا ٌناطلس
 امهعزتناو َماشلاو رضم حتفتساو [2١ هيبأ ] دي تحت ناك ام عيمج ىلع ئلوتساو
 مجعلا دالب ىلإ ازغو هّلتقو يروغلا هوصناق وهو كاذ ذإ ٍةسكارجلا ٍناطلس دي نم
 ةمجرتلا ٌبحاص ناكو « هّلاجر لتقو « هبلغو هركذ يتآلا ٌليعامسإ هاش براحو
 دق ناكو « بفيسلا شئ ءامدلل ًاكاّقس ٍةلوّصلا ميظع شطبلا ًديدش ًاميظع ًاناطلس

 ءدلوبس هل ولو دي ىلع ( 114 ] هكلم ٌباحذ نوكي هنأ الا ٌضعب هّدلاو ربخأ

 هّلْتَق تدارأف ةمجرتلا ٌبحاص دلؤف « رّكذ ٍدولوم َّلك لقت نأ هئاسن ىلع ةميقلا رمأف
 كلذ ىلع ْتّضمف ٌةميلس اهُّمسا ىثنأ هنأ ثرهظأو هّتكرتف هيلع ٌةقفشلا اهتكردأف
 عضوف ةمجرتلا ٌبحاص َنهيفو نهعمجف هتانب ٌعَمجي نأ دارأ ّناطلسلا نإ مث « ًامايأ
 ٌناطلسلاو نهبرضيو ِهِتاوَخَأ يديأ يف ام دأب ةمجرتلا ٌبحاص لاز امف ْىوُلَح نهل
 اذه ٌناظلسلا لاقف تام ىتح هديب هّسّرمو هذخأف دونر ّرم مث كلذ ىلإ رظني
 بحاص دي ىلع هكلم لاوز ناكو ءاضقلل نعذأف ٌربخلا هوقّدضأف ًاركذ الإ نوكي ال
 - وكذ هنأ هدلاول نيبت نأ دنع - يّمُسو هدي نم َكلُملا ذخأو هَ هنإف « ةمجرتلا

 هُسولجو ةئمهئستو نيرشعو تس 475 ةنس تامو ٌةميظع ٌثتاحوتف هلو . ًاميلس

 ميلبس نب ٌناميلس هدلو ًةنطلسلا هدعب ىلوتو 7[ 4171 ةنس ةنطْلسلا ريرس ىلع
 ٌةميظعلا ٌتاحومفلا هلو ( 818) ةئس َنّطْلستو ةئمعست 40١ ةئس هذدلومو
 نب رهّلمملا مايأ يف نميلا ىلإ دونجلا لسرأ يذلا وهو ٌةروهشملا تاداهجلاو
 ةنطلسلا ىلوتو . "”ةئممتمتو نيعبسو عبرأ 9174 ةنس [ ب'8 ] تامو ٍنيدلا يفرش

 .(1) نم ةدايز

 ريرس ىلع سلج امنإو مهو اذه : هصنام طوطخملا شماه يفو /41١ [ب] يف (0
 . “9١1 ةنس ةنطلسلا

 - ماشلا دالب ىلإ هلوصو دنع هنأ ميلس نب ٌناميلس نبا مظعألا ناطلسلا ىلإ بّسُي اممو (')



 ا دمحم نب رمع نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس

 ةئمعلتو نيرشعو عست 9479 ةنس هدلوم ناكو ( ميلس نب َناميلس نب ٌميلس ) هدعب

 دقو « ةئمعسستو نينامثو ثالث 487 ٌةنس هّيومو ( 914 ) نس تْختلا ىلع هسولجو

 . مسالا فرح يف نيقفتم ًاعيمج مهنوكل انه َنيطالسلا َةث ةثالثلا ءالؤه ثركذ

 دمحم نب رمع نب دمحأ نب ةزمح ْنِب ناميلس 7

 27نيدلا ْيَقت يضاقلا ةمادق نب دمحأ نبا

 ظناحلاو ةميرك نم عمسو ةئمتسو نيرشعو نامث 5784 ةنس بجر يف دلو

 يف كراشو دهتجاو ذجو ثيدحلا يف زيمتو « ةعامج ىلع هقفلا يف أرقو ءايضلا

 ا دعي هلع اورئاكت مث باش وهو ثذحو نول ثاس

 ىلع ميمصتلاو ٍةاباحُملا مدعو لدعلاب رهتشاف ٌةنس نيرشع ة ًءاضقلا يلو ٌةعامج هب

 فطلت مهدقتعُم نع عوجرلاب ًةلبانحلا مزلُأو ةيميت نبا ٌةنحم ثعقو املو « قحلا

 ليمجلا هلاح ىلع لزي ملو « ٌةنتفلا ثئكس ىتح كلذك لاز امو ةمجرتلا ٌبحاص

 ٠ ةئيعبسو ٌةرْشع نسم ( ١10 ) ةنس ٍةدعقلا يذ يف َيفوُ ىتح

 نم ءاملا ٌعِزنت يقاوسلا يهو ٌريعاونلا َممسف ّيصاعلا ىمسي رهن هبو ةامح يداو هلوزنو
 : لاقف رهنلا كلذ

 يصاقلا يعمدم اكّبلاب ينم ّجّيهت تبواجت ةامح 'يداو يف ٌريعاون

 يصاعلا ىلع يكبت ٌباشخألا تناك اذإ  اكبلاب ٌردجأل يسفن ىلع ينإو

 : امهو ناروهشملا ناتيبلا هيلإ بسني اممو
 اكّردلا هدعب ْنَمضيو هنع هيلي 2ىنغ ليثب ٌرِفظي نم : هلل كلملا
 اكّرتشم ُرمألا ناكل بارتلا نم ٍةلُمنَأ ٌرْذق يريغل وأ يل ناك ول

 مداقلا نإ ليق دقو . ٍرعشلا اذه لجأل ٍةلقتسم ةمجرتب هدِرْفُي نأ فلؤملاب ىرحألا ناكو

 . ملعأ هللاو ميلس ُنبا دلو ال َديزياب نب ٌميلس ناطلسلا وه رعشلاب ٌروهشملاو ماشلا ىلإ

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نيفلؤملا مجعمو . ( 14819 مقر )143/17-١479 ةئماكلا رردلاو . ( 1١74/9 )مالعألا )١(

 ١/ 4ةراكا؟ مكر (.2



 لدهألا رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا ا

 2”نئعفاشلا ُيديِبّزلا لدهألا رمع نب ئيحي نب ناميلس ْديسلا -4

 ٌيجاجرملا نيدلا ِءالع نب ٌدمحمو هّدلاو مهنم هدلب نايعأ نم ةعامج نع ذخأ

 نم ٌةبلطلا هنع ذخأف سيردتلا ىلع فكعو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا يف عبو ءُريغو

 نم ٌةبلطلا هيلإ لحرو عقادم ريغ ةينميلا ٍرايدلا ٌثّدحم راصو مهريغو هدلب لهأ

 وهو . ٌةرفاو ةعامج مهنم همايأ رخآ هيدل عمتجاو نأشلا اذهب دّرفتو دالبلا رئاس

 يف تام املو . تالكْشُملا عيمج يف هيلإ ٌعوجرملاو ةيديبزلا تاهجلا يف يتفملا

 هماقم ماق بفلأو ةئِمو نيعستو عْيس ١١1417 ةنس لاوش رهش ٌرشع نساخ ةعمجلا موي
 « لس ةثادح عم ءاتفإلاو سيردتلا ةفيظو يف ًناميلس نب نمحرلا ُدبع ٌةمالعلا هدلو

 نآلا وهو ريخلا لاعفأو دّبعتلا ىلإ ٌليمو « ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلاب ٌةريبك ٌةلغش هلو

 نم هيلع ٌدري ام لك يف لّقني ٠ ٌةنَقْتُم ئواتف يهو انيلإ لِصت هيواتفو "'وح
 ٌةلمتشم ٌةدهاعم "”يلإ بتك دقو . ةيعفاشلا نم هيهذم ٍةمئأ صوصن تالاؤسلا
 ُديسلا هل مّجرتملا [ ١551 ٌدلاوو . بدألاب هقّلعت ىلع لدي ٍنّسح رثن ىلع

 هّدعب نّمو « ٌنسيفن ديناسألا يف ٌعومجم هلو ةينميلا رايدلا ٌدنسُم وه ٌرمع نب ئيحي
 . هيلع ٌلايع ةياورلا ملعب نيلغتشملا نم

 (*”يروصنملا ُيرتتلا رالس 68

 نم مث هنبا صاوخ نم راص تام املق  َنوالَق ٍنب يلع حِلاصلا كيلامم نم ناك

 ٌنينس رشع قوف كلذ يف ّرمتساو « رصانلا نع كلملا يف بانو يفرشألا ٌصاوخ

 نغألا ضورلاو .(750 مقر 47 )45/١!  فرعلا رشنو .(158/*) مالعألا )١(
 59 ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 5ال1/4) نونكملا حاضيإو ٠ ( 108 مقر نكلللاغلل]

 .(؟4 مقر 1١١١-5١١١ /4 ) ملعلا رجهو . 55-

 . ( م1878 /ه1569) دحاو ماع يف  يناكوشلا مامإلا  فلؤملاو يفوت (5)
 . 4١١ص يناكوشلا ناويد رظنا (

 . 1١91( مقر ١/9/5 ) ةنماكلا رردلا (4)



 نا يروصنملا يرتتلا رالس

 ةنطلسلا ىلإ داع املو هعم راسو هيلإ نّكرف رصانلا راضحإل كَّركلا ىلإ بّدتناو

 « هٌركذ مّدقتملا سربيب ديبو هديب ُرمألا راصو رومألا ىلع ٍبّلغو « لكلا ىلع همّرق

 هّلخد نأ ٌماوعلا نيب رهتشاو « ةناخلْبَط نيعبرأ وحن تغلب هتاعاطقإ نإ لاقي ناكو

 ٌرصانلا راس « سربيبو وه ةكلمملا ىلع بلغ املو ؛ مهزو بفلأ ُةئِم موي لك يف

 عنتماف رالّس ةنطلس ىلع ٌقافتالا عقوف ةنطلسلا نع هتسفن لزعو ًابضاغم كّركلا ىلإ

 ْتَكلأ سربيب ةيشاح نأ هغلب مث . ةباينلا يف هلاح ىلع َيقبو سربيب َنَطْلستف وصأو

 يتلا ةفصلا ىلع سربيب ٍرمأ ُلالحنا قفتاو . ّضّرامتف رالس ىلع ضبقلا يف هيلع

 كيبوُشلا ةيالوب هيلع َمِعْنُي نأ رالس هلأسف « « ةنطلسلا ىلإ رصانلا ٌعوجرو اهُركذ مدقت

 هيلع اوراشأف هبلطي هل لسرأ مث ؛ هكيلامم ىلع رصانلا ضبق [2١7 مث كلذ ] لعفف

 خس يف هيلع ضببقف رصانلا ىلإ مدقو « لعفي لعفي ملف رتتلا ىلإ وأ زاجحلا ىلإ راوفلاب

 ةئمثالث هل دجوو . ًاعوج تام ىتح َماعطلا هنم عنمو (ا/5١ ) ةئس لوألا عيبر

 ٌرادقملا اذه نإ لاقو ٌئبهذلا كلذ دعيتساو ٌيرزجلا هاكح امك رانيد فلأ فلأ

 « ٍنيطالسلا رابك نم دحأ نع كلذب عمّسامو لغب يفالا ةسمخ َلْمِح نوكي

 . كلذ ٍريغو حالسلاو ليخلاو ٌيلُخلاو رهاوجلا نع ٌجراخ وهو اميسالو

 تامو ©"0ٌبَدزإ فلأ ةئمُِّس هتالَغ نم هتوم ماع يف هيلع لخد هنأ رهدلا بجع

 َبَدَرِإ يفالآ ًةعبرأو ٍرانيد َفلأ ًادحاو ىطعأ هنإق مركلا يف ةبوجعأ ناكو . ًاعوج

 ةعاجشلاب ًاروهشم ناكو « منغ سأر تفلأو َبّدرإ يفالآ ةعيرأ َرخآل ىطعأو

 . ِهَبِكَر اذإ هيرف رهظ ىلع كرحتي ال "06 ناك ] ىتخ ةّيسورفلاو

 . كلذ دعب مث [ ب ] يف 222

 "«اهيكزإ ٌرصم ثعَنم ؛ ةريره يبأ ثيدح يف « بدرإ ؛ هّظفل ام ( 80/١ ) ةياهتلا ىف يفو (0

 . ها ةدئاز هيف ةزمهلاو ًاعاص نيرشعو ٌةعبرأ عسي مهل ٌلايكم وه

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 وهو ( 7080 مقر 451/5 ) دواد وبأو (1897/81 مقر 51١١/4 ) ملسم هجرخأ ©

 . هنإ[ ب ] يف فرفز



 يتكسملا ينارخبلا رفعج نب ىسوم نب فيس قل

 2” يتكشملا ٌينارخبلا رفعج نب ىسوم نب فيس

 ملعلا ىلع صرح هلو جحلا نم ًاعجار ( 1574 ) ةنس ًءاعنص ىلإ انيلإ دفو

 مث َسيطارق يف ٌلئاسم بتك دقو ّيلإ لصي ناك ٠ لئاسملا نع ثحبلاب ٌتفَعَشو
 يبل ٌبيدأ وهو سيطارقلا كلت يف تاباوجلا بتكيف هيلع بيجأف اهنع لأسي
 ثيدحلاو هقِفلاو تالآلا يف هدالب يف أرق ٍناسللا ٌحيصف قالخألا ٌنسح ٌدّدوتم
 ًءاضق يلو دق هنأ انل َرّكذو « ةيهلإلا ةمكحلا ٍملعو مالكلاو لوصألاو ٍريسفتلاو

 انل رّكذو - تالمهُمب  ٌراحص هل لاقي ناكم وهو تاكّسُم ىلإ ٍةعجارلا ٍدالبلا ضعب

 هب ذولي نمو اهرمأ ُبحاص الإ تاكسم ردنب يف ةيجراخلا بهذم ىلع ّقْبِي مل هنأ
 يفاصنإ عم نكلو مهنم وه ٌةيمامإ اهيفو ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذم ىلع نوقابلاو
 : تايبألا ةثالثلا هذه هرعش نم ّيلإ بتك . مُهفو

 ٍناشلا ولع وأ ًادجم ٌموريو | ًارْخْفَم يغبي َءاعنص ىتأ نم اي
 يناكوشلا ٍدمحم ِناوألا ٍبْطُق اهيديمعو اهربح يدان تأيلف
 يناث اعنصب هل سيلو ءاذه هُملِع رحب ّلثم قفدت ربح
 ًءاعنص نم رفاسو « هءارو ام ىلع لدي ٌعوطقملا اذهو ٌةديج ٌةريثك ٌراعشأ هلو

 .[1754(]1551) ةنس لاوش رهش يف

 عاج

 [ 14١ ]ةمجغملا نيشلا فرح

 يلع نب ميهاربإ نب دينج نب رديح نب ليعامسإ هاش
 مجعلا ناطلس يليبدزألا قاحسإ نب ىسوم نبا

 ناطلسل ©")[ ٌضراعم ] هنكلو هتافو خيرات ىلع الو هيلوم خيرات ىلع فقأ مل

 )١( رطرلا لين ) 7/٠١ مقر 015( .

 ) )5رصاعم [ ب ] يف .



 ملأ ميهاربإ نب دينج نب رديح نب ليعامسإ هاش  ةمجعملا نيشلا فرح

 حياشم ةمجرتلا بحاص فلس ناكو ..هّتوم خيرات مدقت دقو «ميلس ٍناطلسلا مورلا

 ناك دقو . مهاياوز يف مهدنع نوفقيو ُسانلا مهمّظعيو ُكولملا مهدقتعي ٌةفَّرصتم
 ْخُر هاش ناكو « ةمجرتلا بحاص بسن يف ٌروكذملا قاحسإ ّنب ىسوم دقتعي ٌروميت
 روكذملا ٌدينج ةيوازلا يف سلج املف « ٌروكذملا ىسوم َنب ّيلع دقتعي هُركذ يتآلا

 لتقف اوجرخف هّعابتأو وه هجرخأف َناجيِبَرْدَأ ُبحاص هنم مّهوتف هٌعابتأ ْترّيك

 ََبلأف ةمجرتلا بحاص ٍدلاو رديج ىلع ٍةدم دعب اوعمتجا مث ًادينج َناوَرَش ُناطلس

 مث. لتّقق ٍنيطالسلا دحأك راصف شاب ْلَرَق نمانلا مهاّمسف َرْمَُحلا ٌناجيتلا هّباحصأ

 ازغف هّعابتأ 200[ تركو ] ٍةمجرتلا بحاص ٌليعامسإ هاش ىلع ةدم دعب اوعمتجا

 مهرمأف ٌناورش ّناطلس هُّشيج رّسَأو ةمجرتلا بحابمل ُتلْغلا ناكف َناورش ٌناطلس

 نم لثقي ناكو اهّعيمج مجعلا َكلامم حتتفا مث . هولكأيو ريبك رْذِق يف هوعّضي نأ

 ةلمج نمو . ًائيش اهتم ذخأي الو هباحصأ نيب هقَسق لاومألا نم هتهن امو « هب رِفظ
 نأ داكو « ٌناسارُشو بّرعلا ٌقارِعو مجعلا قارعو ُدادغبو ناجيبرذأو ُريِربَت كّلم ام

 . هرمأب نورمتأيو هزكسع هل دّجسي ناكو َةيبوبُولا يعّدي

 لاق سفن بفلأ بفلأ ىلع ًةدايز لتق هنإ مالعألا يف ُئفتحلا نيدلا ُبطق لاق

 "7 لبق نم ] ٍةقباسلا ممألا يف الو مالسإلا يف الو ةيلهاجلا يف دهعُي ال ثيحب

 قي مل ثيحب ءاملعلا مظاعأ نم ٌةّدع لتقو « ليعامسإ هاش هلتق ام سوفنلا لتق نم

 ديدش ناكو مهفحاصمو مهيّنك ٌعيمج قرحأو « مجعلا دالب يف ٌدحأ ٍملعلا لهأ نم

 هدي نم ٌليدنم ًةرم طقس هنأ هل هباحصأ ميظعت ةلمج نمو « هئابآ فالخب ضفرلا

 ليدنملا فلخ هتسفن ىمرف رحبلا كلذ ىلع يفرشم قماش لبج ىلع ناكو رحبلا ىلإ

 كلذ ركذ ةيهولألا هيف نودقتعي اوناكو « اوقرغو اورّسكتو اومطحتا سفن ٍفلأ قوف
 هؤكذ ٌمّدقتملا حيل ٌثاطلسلا هبراح ىتح ٌةيار هل مِرهنت ملو « ٌروكذملا ٌبطقلا

 . كلذ دعب هحلاص مث هّمّرهف

 . رثك ! ب ] يف 200

 . [ ب وأ أ ] يف تسيل ةدايز )0



 كنلروميت نب خر هاش مك؟
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 « اهريغو مجعلا دالب نم اهالاو امو ٌراريِشو ئراخُبو َدنَقْرَمسو ًةارَه ٌبحاص

 ناريمأ نب ليلخ هيخأ نبا دعب َكلملا ىلوت « قالطإلا ىلع قرشلا كلم لب
 هنوبتاكيو ٌرْضم ٌكلولم بتاكي ناكو هّنريس ُثدمُحو هركذ مّدقتملا ٌروميت نب هاش
 عم هيبأ نم ًاوحن « ةملكلا دفان ٍةمْرُحلا َرفاو ًامْحض ناكو « هنوداهُيو مهيداهيو
 ّرصم ناطلس ىلإ ٌبّمك هنم ثلصوو هلهأو ملعلا ىلإ ليمو ةلمجلا يف لذعو ةفع
 هتيقب ْتَرُهجو ٠ هّضعب هل زهجف هُقّلْؤم هنم ّعَرف دق نكي ملو يرابلا ٌحتف يعدتسي
 مهجئاوحل ًايضاق ولعلا لهأل امركم هتّيعر ىلإ ًابّيحُم ًاعضاوتم ناكو كلذ دعب
 لب عامل | بحي « اريثك حافلا هيرتعي هندب“ يف ًافيعض هقح يف الإ ّلاملا عضي ال

 ةراهطلا ىلع ةظفاحمو ٍداروألاو ةدابعلا نم ٌظح عم ةدوعلاب برضيو هفرعي
 بلط هنأ قفتاو . هيدي نيب ْففَحْضُملاو ٍةلِبِقلا ليقتسم سلجيو ٍةلماكلا [ 117 ]
 كلذب َرَذَن هنوكل ِتيبلا ةولسك يف هل ند نأ هركذ مدقتملا يابسرب فرشألا نم
 كل بلط يف غلاب اري مهني سلا تدقرتو درا يف ل نْذشو رشألا ىذ

 وهو « فرشألا ىلإ اهلسري وأ ةبعكلا لخاد نم اهُّلِسِرُي يتلا ٌةوسكلا نوكت ولو
 نم ةعامج هيلع اهب باجأ ةبوجأب ًاتتحم يمي ومر ءرذخا ةقو اهب لد

 ىلعو ٌفارشأ مهنأ معز ةعامج يابسرب ىلإ لّسرأ هل مجرتملا نإ مث نيتفُملا
 ,داعدتاو يئاطللا ليطسلاب سلج م « كلذ نم هْيضغ دتشاف هل ٌدعْلي مهدي

 أوقلأ مث 5 كالهلا ىلع مهُميظع فرشأ ثيحب مهبرضو تقّرمف ةعلخلاب رمأ مث

 ىتح ءاملاب مهنوسيفي مهلجرأب وكي م دخلو لبطسإلاب ءام ةيقسُف يف نيسكنُم
 عم هردق نم ًطُحيو ًاراهج مِهّلِسْرُم بس ٌتُسي ب كلذ عم ٌتاطلسلاو كالهلا ىلع اوفرشأ

 كلذ دعب هيدي ِنْيِب ىلإ مهب ءيج دقو مهل لاق مث « هبضغ ةدشل هنول رّيغت ديزم

 . ًالوطم « هدوقُع يف هركذ يزيرقلا نإ : لاقو . ( 1114 مقر 197/5 ) عماللا ءوضلا (1)
 .٠ هنع ةمجرتلا هذه لعلو



 ضن زاريش كلم رفظم نب دمحم نب عاجش هاش

 اميس ال ٍلاجرلا ٌمالكو « ءاسنلا نم الإ حّلصي ال ذيثكلا ٌمالكلا : خر هاشل اولوق

 ٌةّرقو ٌةدام هل ناك نإف « هتمْزُحَل ًارثك مكيف ٌتْعدبأ دق انأ اهو ّلعف وه امنإ ٌكولملا

 رقتسا املو « يفرشألا ةايح ةدم هبولطم نع تكس هيلإ كلذ غلب املف « ْمَدقتيلف

 ركذو هتنطلسي , رورسلا رهظأو يفحُتو ايادهب هيلإ لسرأ فرشألا دعب ٌرهاظلا ُكلملا

 مث مهيلع معنأو هَداَصُ ٌرهاظلا مّرْكأف ًامايأ نيرو ةارّهب ٌدئاشبلا كلذل ْتَقُد اهنأ

 ًامسح هل َنوأف هِرْذن ءافو يف نذأتسي ةئمنامثو نيعبرأو ُتس 441 ةنس يف لسرأ

 ىلإ ٌناطلسلا تفتلي ملف نايعألاو ءارمألا ىلع كلذ بُعصف ةنتفلل ًاعفدو ٌدشلا ةدامل
 يضاق مهنم سفن ةئم وحن يف ( 864) ةنس ناضمر يف اهب هَلسر لصوو مهمالك
 اولنأو نورشابملاو ٌةاضقلاو ًءارمألا مهاقلتو مهدالبب ملعلاب ٌروهشم وهو كلملا

 اهتعييو ةرهاقلاب ةوسكلا ٌرظان اهذخأي نأ رمآف « ةيدهو ةونمكلاب اودهص مث اومركأو

 مجرلا مهذخأ ةعلقلا باب اولصو املف . اوفرصناو ٍتيبلا لخاد نم َنبْلتِ

 ةعفلل نيريثكلا يفعب َكسسأو كلذل ٌداطلسلا ملأت مهوبهتو ُنْشللاو ُثسلاو ةماعلا

 عمو « رطاوخلا ربجل مهماركإ يف غلابو ٌةعامج ٍبَرَضو مهنم ٍةعامج ّيديأ عطقو
 تام ةيناطْلُسلا ّيحاونلا لصو املف « ةيماشلا دالبلل ةمجرتلا ٌبحاص كرحت كلذ

 ال تناك ةوسكلا نإ : لاقيو « ٍةئمزاملو نيسمحو ىدحإ 86١ ةنس يف كلذو

 . ٍرائيد فلأ يواست

 رقظم نب دمحم ْنِب عاجش هاش

 ©"0مجعلا [ ب؛٠ ] قارعو ٌزاريش كلم

 ٌناهفصأ دالب يف دومحم هاش هاخأ رّرقو هابأ نجس نأ دعب كّلُملا يف رقتسا

 ةبحمو مهقلا ةوقب ٌراهتشاو ملعلاب ٌلاغتشا ةمجرتلا بحاصل ناكو « ٌناشاقو 2

 رئاس نم دِصقو « حئادملا ىلع زيجُيو ةابدألا ٌبحيو رعشلا مظني ناكو « عاملعلا

 ٌفرعي ناكو قث قئافلا هطخب ٌةْحخِسُن هنم ّبّتكو َفاشكلا أرقي ناك هنأ لاقيو دالبلا

 )١( مقر 41١1//؟ ) ةنماكلا رردلا /1951(.



 نيسحلا نب دمحم نب دمحأ نب نيدلا فرش ديسلا 4

 « ةريثملا ّنّسَح ناكو هّمايأ تلاطو ةيسرافلاب ٌةريثك ٌراعشأ هلو « ةيبرعلاو ّلوصألا

 ردابف برعلا قارعو مجعلا قارع َكولم لسار مجعلا دالب ىلع روُميت ىلوتسا املو

 هدلول هتكلممب ىصوأ ٌثوملا هرضح املف هّرش ئفكُيل هتاداهُمو هتنداهم ىلإ

 ٌبحاص ناكو « هلاكم هدلو ٌرقتساف هيلع هيصوي روميت ىلإ لسرأو َنيدباعلا نيز

 ةهج ىلإ هّجوت اذإ ناك ىنخ ٌعَبشي الو ٌلُكأي ناكف لكألا ةرثكب يلثبا دق ةمجرتلا

 يسب وهو لأ لازي الو ةمعطألا هيلع يتلا رودقلاب [ 114 ةلمحم نافيا ريست

 هنيب ٌمّمجي ال نأ ًاريثك هللا ىلإ لهتبي ناكو « ُرُمكي ناكو موصلا ىلع رقي ب نكي ملو

 ءيجم لبق ةثمعسو نينامثو عبس 417 ةنس يف تامو هئوعد تبيجأف روميت نيبو

 . مجعلا قارع ىلإ ٌروميت

 نيسحلا نب دمحم نب َدمحأ ْنِب نيدلا فرش ُديسلا

 "يلع نب برلا دبع نب رصانلا نب رداقلا دبع نبا

 عيبر يف دلو اهّدالبو َنابكوك ريمأ ٍنيدلا فرش مامإلا نب نيدلا سمش نبا

 هّمع دعب ةرامإلا يف ٌرقتساو « بفلأو ٍةئمو نيسمخو عست ١١99 ةئس رخآلا

 ٌقفرو ٌلّدع هيفو ةرامإلا ىلع ٌدمتسم نآلا وهو « ٍنيسحلا نب دمحم نب ىسيع
 يتأيف كلذ يضتقي ام ضّرع اذإ ٍةيملعلا لئاسملا يف مالكلل ضرعتي هنكلو هتيعرب
 رهظأف هّتْشصنو لئاسم يف ينركاذو ٍةرم ريغ ينبتاك دقو « رق َعيفر ٌبيياني ال امب

 هذه اهيف ٌتزّرح يتلا ٌةنسلا يهو (011117) ةنس يف قى قفتاو ٌلَعفي ملو لوبقلا

 موي َنابعش ٍرهش َلوأ نأ هيدل حص دق هنأ ٌنَّمضتي ٌباتك هنم لصو هنأ م مجارتلا

 رصعلا ةفيلخ ىلإ هب لسرأو ٍةّدعلا لامك ىلع ءاعبرألا موي ٌناضمر َلوأ نأو نينثإلا

 ٌموصلا بجي ّيعرش ببسب سيل كلذ نأ ٌتِْبِجأف ّيلإ ٌةفيلخلا هب لسرأف هللا هظفح

 نغألا ضورلاو . ( 77 مقر ٠١ ١١ /5) رطولا لينو .(170١1/؟) مالعألا )١(

 - 1897/4 ) ملعلا رجهو . 1١ ص يبرحلا ركفلا رداصمو 77١(. مقر )1١/١

 201١(. مقر 1853



 مل نيسحلا نب دمحم نب دمحأ نب نيدلا فرش ديسلا

 ُبجي ًاببس ( يدنع ٌحص ) هلوق نوكي ىتح ًايتفم نكي مل ٍةمجرتلا ّبحاص نأل هدنع

 نم هترضحب نم باتكلا َبّتك الو مهنأش يف َرَظنُي ىتح دوهشلا ركذي ملو ٌموصلا هل
 هظفح مامإلا انالوم ىلإ كلذ لصو املف « مهلاوقأب لمعلا انيلع بجي ىتح ءاملعلا

 املف سيمخلا ًةليل الإ موصلاب رُعشي ملو ًناضمر لوخدب ٌراعشإلا َكّرتو هيلع ىنب هللا
 هئتاعي "1 مامإلا ] انالوم ىلإ بتكو عقومب هدنع عقو ٍةمجرتلا ٌبحاص كلذ غلب

 نأش يف ُتّنعتلا ٌرُثك دق هنإو َة ًةرملا هذه الإ رهشلا ىلع مهُثداهش ٌدَرُت مل اهنإ لوقيو

 ٌعوجر فشكتا هنأ بئارغلا نمو . كلذ ىلإ هللا هظفح انالوم ثفتلي ملف تاداهشلا

 نم لجر يف ٌعُزانت هنيبو ينيب قفتا دقو مهيلإ دنتسا نيذلا "1 ٍدوهشلا ] ضعب

 الوسر هل ٌتلسرأف ٌرّضحي ملف ًءاعنص لهأ نم لجر عرشلا فقوم ىلإ هبلط هتيعر

 لاسرإلاب ٌةداعلا رست مل اهنأ هنومضم هنم باتكب ٌلوسرلا داعف َنابكوك ىلإ ٌرفف

 ىلإ ٌرفف هتيب ىلإ الصوف لجرلا تيب يف ءاقبلاب امهُّثرمأو نيلوسر ٌتلسرأف هتيعرل
 ةياغ كلذ نم عججوتو ةمجرتلا بحاص ىلع ٌُرمألا ّمظعف هتبب يف ايقبف نابكوك

 ملَسُيو ُلجرلا ٌرّضْحَي 0[ نأ ] ىلع سائلا ٌنضعب طّسوت كلذ دعب مث « عّجوتلا

 يف ميمصتلا هل دوأ تنك امو ءاذه نم هنيبو ينيب يرجي ام ًاريثكو نيلوسرلا ةرجأ
 تداك يتلا ٌةلّضْحلا هذه الول نساحملا ُريثك هنإف ةيعرشلا ٍرومألا 247[ اذه ] لثم

 سيل هنكلو بادآلل ٍظفحو ٍنافْرِع ضعب نع عوفدم ٌريغ وهو هنساحم ىلع يطغت
 ٌليلد كلذو هتّيعر دنع ٌبوبحم وهو « لئالدلا يف ٌضراعيو لئاسملا يف رِظاني نمم
 ةنس َرْفِص (*'[ رهش ] يف مث . هلحمل يتفرعم مدعل هفرعأ ملو مهيف هِلُْذع

 دالب ىلإ هدنج ضعب عم هسفنب هللا ىلع ٌلكوتملا ٌمامإلا انالوم اًزرغ (11178)

 يف ائيقبو اهدالبو َنابكوك ىلع ىلوتساو هعم ٌتنكو كلذ ىّضتقا رمأل َنابكوك

 )١( ب] نم ةدايز [.

 ( ةداهشلا [ ب ] يف .

 هنأ [ ب ] يف فرفإ .

 ):( .هله[ٍت ]يف

 ) )6ب ] نم ةدايز [.



 نيسحلا نب دمحم نب دمحأ نب نيدلا فرش ديسلا لل

 هنأو ةوزغلا هذه كرتب ّمامإلا ُتحصن دق ٌتنكو رهشأ ثالث ّوحن َنابكوك نصح

 هعم لخدأو ءاعنص عجر مث « لّبقي ملو ؛ مّمصف كلذ يضتقي ًايعرش ببسال

 ّلقألا الإ َّقْبي ملو نيدلا يفرش مامإلا لآ ٍنايعأ [ 1741 ٌميمجو ةمجرتلا بحاص

 ٍدحاول ةيالولا ةروص لعجو « ًايلاو ةينابكوكلا دالبلل لعجو ةهجلا كلت يف مهنم
 نم هل نكي ملو ( يلع نب ٍدمحم ِنِب ٌيلع ُنِب ٌنيسح ٌديسلا ) وهو َنابكوك لهأ نم
 ٍضعبو ٍةمجرتلا بحاص ٌءاقب رمتسا مث . طقف ةروصلا ٌدرجم الإ ءيش رمألا

 هظفح ٌمامإلا َنْذَأو « ٍةريسي مايأ ةدايزو « ًةلماك ًةنس ًءاعنص يف مامإلا عم نيلخادلا

 وهو كلذ لبق تناك امك ةمجرتلا بحاص ىلإ اهّرمأ ضّوفو مهّدالب مهعوجرب هللا
 دعب اميس ال تاقوألا نم ريثك يف هب عامتجالا دنعو « هتيالو ىلع ٌومتسم نآلا

 نسُحو ٍةفاطّللاَو ةفارظلا نم هيف ٌتدجو ةيمامإلا ةرضحلا ىف َءاعنص هلوخد

 تلز امو فضولا قوفي ام ةدابعلا ٍةرثكو نيدلا ةوقو ةرشاعملا ليمجو ةرضاحملا

 يف ٌترَّثكو « هيلع ناك ام ىلع هّدالب هعاجرإب ُهْللا هظفح مامإلا انالوم ىلع ٌُلوعأ

 ٌدالبلا ازغ ( 115 ) ةنس يف مث . ٌدمحلا هللف كلذ ىلإ هللا همهلأ ىتح كلذ

 هنيب ةليوط ٌبورح تعقوو لكوتملا مامإلا نبا ٌيدهملا مامهلا انالوم ًةينابكوكلا

 ٌنابكوك رصاح نأ دعب ٌمامإلا عجر مث « ٌنابكوك ٌبحاص ٍنيدلا يفرش يدّيس نيبو
 مت مث كلانه ُتيِقبف ٍحْلُصلا مامتل مابش يف [ 14١ ] ءاقبلاب ينرمأو اسوي رشع ةينامن

 ٍنيدلا يفرش ُنيرْلا دبع يديس يعمو َءاعنص ىلإ تغجرو يدي ىلع ُحْلّصلا

 تنكسو ليخو شيجو ةريبك امهل ٍةبَْأ يف ميهاربإ نب سابع نب ٌدمحأ يديسو

 , 20هللا دمحب ٌةنتفلا

 نيعبرأو ىدحإ ١14١ ةنس رخآلا عيبر عباس يف ٌدمحأ نب نيدلا فرش ىلوملا ةافوو ١(

 1 . فلأو نيتئمو

 : يلع نب ٍدمحم نب يلع ِنب ٍدمحم يديس ىلع ًابيجم هرعش نمو

 رصقلا ةيمُد نم ِبرُقلا ٌءانس الف رجهلا بقع يف لصولا رغث مسبت
 . ( ةرابز ) ةقياسلا ةعبطلا ةيشاح



 ندي قاحسإ نب دمحم نب ليعامسإ نب نيدلا فرش ديسلا

 قاحسإ نب دمحم نب ليعامسإ نب نيدلا ٌفّرش ُديسلا 6

 27دمحم نب مساقلا نب نسحلا نب دمحأ ّيدهملا نبا

 ِئالْضُْمَو ٍرصعلا ءاملع ٌدحأ وهو فلأو ٍةئمو نيعبرأ ١١4٠ ةنس دلو
 ريغ هب ٌةٌوفتملا وهف لوصألا ٌملع اميس الو ٌرفاو ٌبيصن لع لك يف هل . هيالبنو

 نيلماعلا ءاملعلا نم وهو ٌةنس نيعبسو فين يف نآلا راص دقو « عقادم

 دقو سافنأ ٍمّركو ةرضاحم بيطو عضاوتو يقالخأ ٍنسح عم نيعّروتملا ء ِءالَّضفلاَو

 ًابضاغم ٌبَحرأ دالب ىلإ نيسحلا نب سابعلا ٌيدهملا مامإلا مايأ رخآ يف جرخ

 ّيدهملا مامإلا توم دعب ىلإ كلانه ّيقب مث بورح ثرجو كلذ ىضتقا ببسل

 ةصرُفلا منتغاو هللا هظفح هللاب روصنملا مامإلا انالوم ةفالخ يف ءاعنص لّخدو

 ةنس يفو . هنأشل ًامرُكُم هل ًامّظعم لاز امو ًاقح كلذب هللا هظفح ٌةفيلخلا هل ىأرف

 ًاعجار قاحسإ لآ ُدمأ ناكو « قاحسإ نب ٍدمحم نب ٌسابعلا هع يفوت ( 111

 ةنسح ٌةَرشابم كلذ رشابف ٍةمجرتلا بحاص ىلإ كلذ ٌةفيلخلا انالوم لعجف هيلإ
 كلذو عبرأ وأ ثالث وحن اهيلع علّطي يتلا يلئاسر نم لقن هنأ ينربخأ دقو
 ةرّرحي أم لثم ىلإ جاتحي ال هللا ءافاع وهف الإو هيف هتبغر ٍديزمو ملعلاب هفّقَشل

 هلو « ةيملعلا دئاوفلل هتبحمو هعضاوتو هقالخأ نسح نم ّدَعُي اذهو « يلثم
 يف ٍريخلا اياقب نم وهو « يفكيو يفشي امب ءاج ًاثحب رّرح اذإو « ٌةنيصر ٌلئاسر
 كراب مفرشلاو ّنسلا ّولع عم مولعلا عيمج يف عابلا لوط نيب هعمجل رصعلا اذه
 نيرشعو ثالث 117 ةنس بجر رهش رخآ يف هللا همحر يفوت مث هتاقوأ يف هللا

 . فلأو نيتئمو

 نيفلؤملا مجعمو . ( 1776 مقر 11/7-17 ) رطولا لينو . -١151( 150/7 ) مالعألا )١(
 .( ؟١ مقر ١091/7 ) ملعلا رجهو .( 196 مقر 415/1)



 نيدلا سمش نب نيدلا فرش هللا ىلع لكوتملا مامإلا نذل

 نيدلا سمش نب نيدلا ٌفرش هللا ىلع لكوتملا ٌمامإلا 7

 20©2نيحي نب دمحأ ٌيدهملا مامإلا نبا

 ٌفرش امهدحأ نامسا ٍةمجرتلا بحاصلو هّدج ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت دق

 ٌرشع َّسماخ دلو هب رهتشي ملو ئيحي ُرخآلاو هب رهتشا يذلا وهو نيدلا [ ١1

 نم ةعامج ىلع أرقو روضَح نضحب ةئمزامثو نيعبسو عبس 41/ ةنس ٌناضمر ٍرهش

 راهزألاو ةركذتلا يف ©")[ ريفظلا بحاص ] ٌئبظشلا َدمحأ نب هللا دبع مهنم ءاملعلا

 داعأ مث « هرْغِص مايأ يف كلذ ناكو « مالكلا ملع يف ةصالخلا يفو « هحرشو

 ٍنيدلا سمش هدلاو ىلع أرق مث « ٌيرظانلا ئيحي ٍنبرهللا دبع ىلع ةركذتلا ةءارق

 لّصفملا نم لوألا فضنلاو اهحرشو ةيفاكلا مث « ليطُم نبال اهحرشو ةيرهاطلا
 ٍنب يلع هيقفلا ىلع لّصفملا ةءارق مّمتف ( 887 ) ةنس يف ًءاعنص ىلإ لحر مث

 هيلع أرقو ٌيرافُشلا ميهاربإ نب ٍدمحم هيقفلا ىلع هحرش أرق مث يفلُعلا حلاص

 « حاتفملا صيخلتو اهحرشو فصلا يف ةيفاشلا هيلع أرقو ٠ ةيفاكلا حرش ّيضَرلا

 ' رصتخمو ٌفاشكلا هيلع أرقو ٍدمحم نب يداهلا ديسلا ىلع يكاكسلل جاتفملاو

 ٌّضعبو ماكحألا ٌلوصأو ماوألا ءافش ثيدحلا يف ارقو ء دضعلل هّحرشو ىهتنملا

 يف عربو نونفلا نم ريثك يف أرقو ٌيلَّشولا ٌييلع ِنب ٍدمحم مامإلا ىلع لوصألا عياج
 اعد مث ملعلا رشن ىلع بكأو هئباجت ٌثرهظو هّملع رهتشاو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا

 هعيابف ريفظلاب ناكو ( 11؟ ) ًةنس ىلوألا ىدامج نم ىلوألا رشعلا يف هسفن ىلإ

 ٍنميلاو ةماهت ٌتاهج تناكو « لوبقلاب نميلا لابج ٌلهأ اهاقلتر ُرباكألاو ٌءاملعلا

 ٌتالواجم مامإلا نيبو هنيب تلاز امو باهولا ٍدبع نب ٍرماع ناطلسلا ىلإ لفسألا

 يف ٍنميلا لحاوس ىلإ ةسكارجلا نم ةقئاط ٌجورخ قفتا مث . ٌتالواصمو

 مقر 50-73١4 نغألا ضورلاو .(14 مقر )81١5/١ نيفلؤملا مجعم )١(

 . 262295" ص يبرعلا ركفلا رداصمو ,(

 .[ ب ] نم ةدايز (0)



 8 نيدلا سمش نب نيدلا فرش هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ةريملا نم ءيشب مهتيعُي نأ باهولا ٍدبع نب َرماع َناطلسلا اوبتاكف ( 95١ ) ةنس
 نوفطختي رحبلا يف نيذلا جنرفإلا ةلتاقمل ةيرصملا رايدلا نم اوجرخ مهنوكل
 ٍنميلا لهأل نكي ملو ٌقدانبلا مهعمو هّدالب اولخدف ٌرماع عنتماف نيملسملا بكارم

 يقالتلا عقوف ةّلُق يف مهو هباحصأ نم ًاريبك ًاشيج مهيلإ ثعبف كاذ اذإ ٌدهع اهب

 اوّرف مهنم ىلثقلا اوأرو اهتاوصأ ٍرماع ٌشيج عمس املف قدانبلاب ةسكارجلا ىّمرف

 ناكم ىلإ ناكم نم هوعبتو ٌدماع مهنم رف مث اوؤاش فيك نولتقي ةسكارجلا مهتبتف

 مث ٌةركدم َليعافأ اولعفف ًءاعنص اولخد مث هولتقف ةاعنص نم بيرق ىلإ لصو ىتح
 يف ىقبي ُمامإلاو ًءاعنص يف ْنْرَقِبَي مهنأ ىلع ٌحلصلا عقوف مامإلل نيدصاق اوجرخ

 نم ةسكارجلا هيلع لج امل كلذ مدعب هيلع ريشأف مامإلا اقام اوطرتش داو الث
 يف مث لئاطب اورّفظي ملف لاتقلا ىلإ اوداع كلذ اومِلع املف لعقف « ع ٍرْكملاو ردغلا

 مورلا بحاص َنامثع نبا دي ىلع يروُغلا هوصناق مهناطلس ّلتق مهغلب كلذ لالخ

 دعبو لاومألا اوبهنو ٌمَرُحْلا اوكتهو َسوفنلا اولتقو نميلاب اوثبع دق نكلو اوعجرف
 . مامإلا ةعاطب ندملا نم اهنيب امو ٌةدعصو اهدالبو ٌءاعنص تناد كلذ

 ناك مث ٌرارَخو َّزِعت ةرهاقو ّركعتلا حتتفاق رهاط ينب دالب ىلإ ازغ ّمامإلا نإ مث

 ٌمامإلا حتفتسا مث « ّرهتو ديبز ىلإ لصوو كارتألا نم دنُجب اشاب ناميلس ٌجورخ

 ٍرهَّطملا هدلوو ٍمامإلا نيب لصح من ةيِماهتلا تاهجلا ٌرئاسو شيرَع يبأ دالبو ٌنازاج

 هدلاول برحلا ٌضعب رهطملا نم عّقوو هتريس يف ٍةحورشم بابسأل ٍَةْشَحاوُم ٌضعب
 ءاليتسا بابسأ مظعأ نم تناك اهُحرش لوطي ٌرومأ تقفتاو نيدلا سمش هيخألو

 ريفظلا ىلإ لقتنا مث َنابَكوكب ٌمامإلا ٌدقتساو « نميلا تاهج نم ريثك ىلع ِكارتألا

 ريغب [ ب١4 ]هل ةلغش ال ماقأو ء بستحاو ربصف [ ١7١ ] هرّصب باهذب نحّتماو

 ئدامُج ٍرهش عباس ٍةرخآلا ءاشعلا ةالص َتقو ٍدحألا َةليل هللا هافوت ىتح تاعاطلا

 كلانه هدهشمو ٍريفظلا نضحب َنِْفُدو ةئمعئستو نيّتسو سمخ 6 ةنس ةرخآلا

 اجو 27[ َراهزألا]] هيف رّصتخا ( رامثألا ٌباتك ) اهنم ٌتافنصم هلو ٌدوهشم

 )١( .١ ىضترملا ئيحي ب نب دمحأ يدهملا ةمالعلا مامإلا روهشملا هدج باتك وه : ( راهزألا -



 يمورلا نامثع نب ميلس نب نابعش ضل

 ىلع ناكو زاركت ؛ هيف ام حو « راهزألا يف امل ٍةلماش ٍةسيفن ٍةْرّجوم تارابعب

 يتلا ٌقحلا صَّصَقب ُك ٌةديصقلا هنمف ٌدّيج ٌرعش هلو « باوصلا فالخ

 : اهعلطم

 هيفاخو هيداب بلقلا ىوَه ْنِمو هيفاوو هيفاص بحلا نم مكل

 يداهلا مامإلا دهشمل هترايزو ًةدعصل هحبتف دنع اهلاق يتلا ٌةديصقلا هرعش نمو

 : اهلوأو

 بَّرُشلا دايجلاو ٍةققَّرُشملاو انقلا يفو ٍديدحلا دّرب يف كانزُز
 بلغأ ديصأ لكب نهُجاومأ ثمطالت ٍلابجلا لثم لفاحجو

 بدعي ةلالُّس نم َحوزَأ لكبو مشاه ةباؤُذ نم ّجلبأ لك نم
 بّتولا ٍدوسألا لثم شباحأو داق مدُدد كرت ٍمجاسعأو

 َنامثع نب ميلس نب ُنابعش
 «"ةافولاو أشنملاو دلوملا ْيناعنصلا لصألا ئيمورلا

 نع كارتألا نم َفّلخت نم دالوأ نم وهو « دهاملا ٌجيكحلاو ٌروهشملا ٌدعاشلا
 «هدالوأو مساقلا مامإلا ٍةمئألا ةلودب مهتلود ٍلاوز دعب مورلا دالب ىلإ عوجرلا

 ٠١14 ةنس ٌنابعش هدلو دلُو مث هللاب ٍديؤملا مامإلا نب ٌيلع دانجأ نم هّدلاو ناكو

 اتابنلا نصاوخ يف ةموظنملا هو لماك بطلاب ةفرعم هل ناكو يفلأو نيتسو سمخ

 هلوق ةقئافلا هتاعطقم نمف « ٌديجلا هيف ٍرعش ناويد“هلو « ٍةمج ٌدئاوفب اهيف ءاج

 انوهلا ىوهلا يف متقذو مارغلا رْمأ نم ٌصلختلا َّرع نإ ٌبحلا ًةرسأ اي

 .(م110/ههئ٠ تر

 . 791 -774ص يرمعلل هرصع دئار يناكوشلا مامإلا : رظنا

 نغألا ضورلا( 141 مقر ال56 )1001/١- فرعلا رشنو .(154/8) مالعألا )١(

 مقر 8١4/١ ) نيفلؤملا مجعمو . ( 417/0 ) نيفراعلا ةيدهو . (51 مقر-70*/١)

 / تنل



 نضيف يمورلا نامثع نب ميلس نب نابعش

 انوليقُي نأ مهاسعف انّبولق . ٌمهّبُجِب انْعِب نم دنع انب اوليق

 اذه هل نوكي ْنأ ٌدوي هنأ ركذي ٌيحيقُؤلا نيسح نب ٌدمحأ ُبيدألا ٌهيقفلا ناكو

 كلذ دعب مث هبادآب رباكألا حدميو بتتطتلاب شاتعي ناكو . هرعش عيمجب ٌحوطقملا

 بلطي نم لك نم ٍنامثألا سخبأب ('”[ هركف ] ٍتانب ٌعيبيف جاتحي ناكو دهقأو رجع
 لازامو . كلذ ّوحن وأ مهل بوبحم يف رعشلا نم ًائيش اومار اذإ ةقوٌسلا نم كلذ

 ٍةْئِمَو نيعبرأو عست ١١544 ةنس رخآلا عيبر رهش يف تام ىتح ةقافلاو ّرقفلا دباكي

 : ةمامحلا ىف هّلوق هيف داجأ اممو « بفلأو

 يقوّشو يناجشأو يدسج ىنض | ُْتْنَع نيح ةمامحلا ىلإ ٌتوكش

 ©”يقوط تحت لُحدي سيل كّقحو اذه لثم : تلاقو يل ْتَقرف

 . هراكفأ [ب] يف (1)
 ًارهام ًابيبط ناك : هظفل ام ميلس َنابعش ةمجرت يف (ربنعلا تاحفن) يف يثوحلا لاقو (؟)

 ء رامسألا يف مايقو هلل ٍةعاطو ٍراقوو تمس اذ قالخألا ّنسح عابطلا َفيطل ًارعاش ًاملاعو

 ماسجألل هتجلاعم ريثأتك بولقلا يف ديثأت همالكلو اظعاو ناكو «رادلا هذه نع دّهرتو
 يف ّيلثباو ةدايق كلمب ٌمارغلا حّربي ملو هّداؤف ٌليمتسي ٌلامجلا لَّزي مل عيطلا قيقر ناكو
 ٌلخد هنأ كلذ ُببس « ًالصأ يشملا ىلع ردقي ال ىتح هتيب يف هدعقأ جلافب هرمع رخآ

 هئاقل ديري نم هّدِصقي ناكو . هرادج يف ههجو ٌكاصف ليللا فوج يف نيدلا حالص ّدجسم

 ناويدب لكوتملا نب روصنملا حدمو « هودارأ اذإ رباكألا ىلإ لمحُي ذقو «٠ هلزتم ىلإ
 ىوهي هابص نابإ يف ناكو ٌءابدألا هبتاكو حجار لآ هءارزو َرخآ ناويدب ًاضيأ حّدمو « لماك

 فرعُي ّرخآ لجر ىلإ َنابعش نع ٌميسولا اذه لامف هئازإب ناكُد ميسولا اذهلو « ًاميسو
 : نابعش ىلإ هناسل ىلع بتكف ءارعشلا ضعب ىلع ُئلظنحلاب

 ٍنانبلا بطر لب بفرطلا ليحك 2 انيأر دق انإ ٌناِبعش ايأ
 يناهفصألاب هقرط ُلَكْكَيِو مكاريال يك مكتبَر ٌرجاهي

 : هيلع ًاباوج نابعش بتكف ليعامسإ همسا ٌبوبحم اذه يلظنحلل ناكو

 الحترا كنع نئحلا شيج نإ ًاربخُم ينع ٌليعامسإل لق
 الَخامهنةماذنهلف  ٌلظنح هيت ماه ْذإ ىضتقناو



 نوالق نب دمحم نب نايعش 030

 نوالق نب دمحم نب نابعش

 «)روصنملا نب رصانلا نب لماكلا كلملا

 دعب 2')[ ةئمعبسو نيعبرأو تس ] (1/47) ةئس رخآلا عيبر يف ةنطلسلا يلو

 نم ءارمألا نم ٌةعامج عنتماو « هّقيقش ناكو هنم دهعب ٌليعامسإ حلاصلا هيخأ

 لزتف ٌسرفلا هب بعل رضقلا باب نم بكر امل هنأ قفتاف هونطْلسو اوقفاو مث هتعيابم
 الإ ميقُي ال اولاقو كلذ نم سمانلا رّيطتف َناويإلا لخد ىتح ٍِتاوَطََخ ىشمو هنع
 َنابعَش شيط نم فرعي امل ةباينلا نم ُبئانلا ىفعتساو كلذك ُرمألا ناكف ًاليلق
 يف غلابي راصو ءاسنلاو وهللا [ ١7 ] ىلع لبقأ مث هوفاخف ةباهمي ةنطلسلا رشابو

 ٌءارمألا هيلع ماقف مامّحلاب بعللاب لغتشاو نهيلع اهقافنإو لاومألا ليصحت

 َةَيِضْوَملا ّقيرطلا كلسي ملو هدالوأ نم َنّطلست نَم لاق ٌرصانلا هّدلاو نأب اوجتحاو

 َرْفظملا هاخأ اورّرقو ")[ ٍرهشأو ] ٍقنس دعب هوعلخف هّريغ اوكّلمو هلجرب اوُرجف
 نيعبرأو عبس 0/417 ةنس ٍةرخآلا ىدامجج نم موي لوأ يف كلذو ٌمّدقتملا يجاح

 . كلذ دعب مدعأو ةئمعبسو

 (©9 يسكر جلا يرهاظلا مث يدومحملا خيش 9

 ليمج ناكو ٍقوَقْرُب رهاظلا ىلع ضرُعف ةئمعبسو نيعبس ٠١ ةنس ًابيرقت دلو
 ٌقوقرُي يلي نأ لبق كلذ ناكو « نمثلا يف طتشاف هبلاج ْنِم هءارش مارف ةروصلا

 بهذلا تارذشو . ( 1978 مقر 191/7-151) ةئماكلا رردلاو . ( 154/) مالعألا )١(
 1١5/9١-١41(. ) ةرهازلا موجنلاو . )5/16١-15١(

 .[ ب ] نم دايز (0

 . رهش نودو [ ب ] يف 2(

 708/7 ) عماللا ءوضلاو . ( 150 154/7 ) بهذلا تارذشو . ( 187/5 ) مالعألا )5

 1١١9١(, مقر #9١



 نضفرا يسكرجلا يرهاظلا مث يدومحملا خيش

 همّدقو هيلإ بسنف ٍريسي نمئب ٌدومحم هجاوخلا ءارتشاف هكلام تام مث « ًةنطلسلا
 ٌةَيسورُفلا مّلعتف ايكذ أشنف هقتعأو هبجعأف 220[ ركتسعلا ] ُكباتَأ ذئموي وهو قوقرُبل
 ريغو ليخلا قابسو عارصلاو فيسلاب بْضلاو باّشنلاب يئمرلاو حمُولاب بعللا نم

 امو ة ةرشعلا ٍنسُحو ٍةماقلا لامكو ةروصلا لامج عم كلذ عيمج يف ٌرهمو « كلذ

 قوقرُي توم دعب ( 8١١ ) ةنس ّجاحلا ىلع رمأتو ٍةَرّشع ٌريمأ راص ىتح ىقرتي لاز

 . َسْلُبارط يف بانو

 ٍةبيجع ةليحب هنم صّلَخ مث رِسَأف ركسعلا عم جرخ بلح ٌروميت َرّصاح املو
 لخدو َدَقِص لامعأ نم ةيرق ىلإ ئشمو هللا هرتسف ٌباودلا نيب هسفن ىقلأ هنأ يهو

 ثبوطخ هل ترجو ماشلا ةباين يلو مث َسلبارَط ةباينل ناك امك ديعأو ًةرهاقلا

 نينس نسمح ًاناطلُس رمتساو ءكلذ هل متو ةنطلسلا ىلع بلغت مث ٌبورحو

 قحلا ىلإ عوجرلا ٌريثك مهلا يلاع اعاجش ًامهش ذاكو مآ ةينامثو رهشأ ةسمخو

 نع حّفصيو هباحصأ ىلإ ُنِيحْيو لدعلا ىلإ ليمي مهل ًامِرْكُ ءاملعلل ًابحُم

 .ٌةّمِج هتساحمو « نوجُملاو ٌلُزهلا بحي « مهمئارج

 زهج مث ًائوصح ©"”[ حتفو ] ينيقلُبلا جارّسلا نع يراخبلا حيحصب ثّدحو
 نيع هئباصأ املو « ًاريسأ هرضحأو َنامْزَق نباب َرِفظف هُركذ َمّدقتملا َميهاربإ هّدلو

 ليلقب هدعي وه تام مث « هّركذ انمدق يذلا ببسلاب ٌميهاربإ هّدلو تام ٍلامكلا

 . ةئمزامثو نيرشعو عبرأ 874 ةنس مرحملا لوأ يف كلذو

 نم ٍرانيد ففلأ ةئمئسمخو ٍرانيد فلأ ٌفلأ ةنازخلا يف ناك تام امل : ٌئينيعلا لاق

 اكو بيدأو ملاع لك ل رق لئاح دلجم يف هتربس ضهان نبا عمجو . بهذلا

 كلذ هبجعُي لب ٠ عرشلل ًابلاط هيدي نيب نم ىضم نم ىلع ركنُي الو عشلا لجُي
 ١ عّدبلا نم ءيش ىلإ لئام ريغ « مهماكحأ يف ةاضقلا ةضراعم هئارمأ ىلع ركنُيو

 اهثدحأ [ 147 ] يتلا ملاظملا ةرثكو ٍدسحلاو ٌحّشلاب باعُي ناكو « ليللا يف ة ٌمايق هل

 . ركاسعلا [ ب ] يف قلل

 . حتتفاو [ ب ] يف 20



 يزامنلا قيذص نب حلاص  ةلمهملا داصلا فرح ما

 فّشنُي ٌةَفْشْنِم م دججوت مل لسع امل هنأ يهو « ةربع مظعأ اهيف ةظعوم هتوم يف قفتاو

 هتروع 20[ هب ] كسي ذزتم هل دجوي ملو « هلْسُع رضح نم ضعب ليدنمب َفّْشنف اهب

 تم ةاط هل دجوي ملو هيراوج ضعب سأد قوف نم لوص كزثم هل ذأ ىتح

 بابي يذلا عماجلاك دئام هلو « لاملا عاونأ نم هفلخ ام ةرثك عم املا اهب هيلع

 سرادم هلو « ٌيرمألا عماجلا دعب مالسإلا يف هّلثم رّمعُي مل هنإ : ليق «٠ . ةليوُر

 . دوسُجو ٌبتاكمو ليسو

 [ 1١9 ] ةلمهملا داصلا فرح

 ٌيزامتلا قيدص ْنب خلاص ٠
 (”ئعفاشلا ُيراصنألا يجرزخلا يازلاو نونلاب

 هخياشم ةلمج نمو . اهئاملع نم ةعامج نع ذخأف ديبَر ىلإ لحر
 اهب ٌماقملا هل بطي ملف ايبص ٍةنيدم هنطو ىلإ داع مث عَبيَّدلا ٌيلع نب نمحرلا دبع
 ًاحرش رامثألا حرشو هسلاجم ٌرّضحو همزالو ٍنيدلا فرش مامإلا ةرضح ىلإ لَحرف

 . ةئمعستو نيعبسو سمخ 41 ةنس ةلْبُج ةنيدمب ( تامو ) ًاديفم

 نب ميهاربإ نب مساقلا نب دواد نب يلع نب هللا دبع ْنب خلاص ديسلا

 ©20لْغُم نباب فورعملا نيفَرَشلا يذ دمحم ريمألا نبا ميهاربإ نب مساقلا

 لصتاو ًةميلَظ ةهج نم روب دلب يف ةّئمعلستو نيتس 4 ةنس بجر يف دلو

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 ركفلا رداصمو . (759 مقر 7١8/١ 5١1 ) نغألا ضورلاو . ( 197 /# ) مالعألا (0)

 نونكملا حاضيإو . ( 7146 مقر 411/١ ) نيفلؤملا مجعمو . 5١57و 57ص يبرعلا
 .(ا11/#)

 . ( 15 مقر 417/١ ) ملعلا رجه . ( 470/5 ) رثألا ةصالخ قفز



 نضل ريصن نب نالسر نب رمع نب حلاص

 نب مساقلا مامإلاب هذعب لصتا مث 0 0 د مّدقتملا ٌدواد نب يلع نب ٍنسحلا مامولاب

 أ لو. قون ام مج يف مالا بلكي اكو ب سلا هيلو دمحم

 : اهلوأ يتلا ةروهشملا 5 ٌةديصقلا هنمف نك اف ٌرعش هلو . ٌةّلأتو ٌدّيعتو ٌةحاجرو

 ٌمّركلاو ٌدجملا عاضو عاض ٌنيدلاو ُممهلا هدعب ٌتعاضو ٌءافولا عاض

 ٌملظلاو ٌراتسألا هنود نم ٌلُدعلاو هُمِلاعم ىفخت ال سانلا ىف ٌدْوَجلاو

 ٌمَضَتِهُم ٌنمحرلا دبع نَم ُلكو  ٌمَرتحم ©[ َناطيشلا ] عبات نم لكو

 ٍرفوأ ىلع مهلامعأب ًامئاق ةمئألاب ٌالصتم رمتساو ظعاوم اهيفو ٌةليوط ىهو

 290[ بففلأو نيعبرأو ٍنامث ] ١٠١58 ةلس بجر ِءامالّتلا موي تام ىتح ةمرخ

 . ”قرشلا ةهج نم هربقب ٌالصتم نيفّرشلا يذ هّدج ٍربق دنع ربو « ًةراهُشب

 حلاص نب ريصن نب نالْسَر نب ّرمع نب خلاص -؟-؟

 لصألا ْينيِقْلُبلا ينالقشعلا نيدلا مع 25 ةيإ 4 . أ” هوي . ,

 741 ةنس ىلوألا ئدامجج رّشع ثلاث نينثإلا ةليل يف دلو ٌئعفاشلا ٌيرهاقلا

 ظفحف ٍنيدلا جارس هدلاو فنك يف اهب أشنو « ةرهاقلاب ةئمعبسو نيعستو ىدحإ

 ذخأو « َجاهنملاو « هيبأل َبيردتلاو لوصألا َجاهنمو رخدلا ةّيفلأو ًةدمٌعلاو َنآرقلا

 '. ناطلسلا [ ب ]1 يف 22

 . [1] نم ةدايز قفا

 هربق ىلع .ّبّتكُي نأ ىصوأ لغم يلع نب هللا دبع َنب ٌحلاص ٌديسلا نأ ةيديزلا تاقبط يفو ىف

 : ناتيبلا ناذه

 اهياقي ملأ يسفن يقت يبر اهب ىقلأ ةليسو ٌُتئِدعامل
 اهب ىفكو اهب ىفكو اهب ىفكو | ةليسو هيلإ هتمحر ٌترِّكص

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 857 )١/ نيفلؤملا مجعمو . 7١4( 717/7 ) عماللا ءوضلاو . ( 144 /* ) مالعألا (؛)

 حاضيإو .(719و 444و 3585و 5378و )40/١"# نونظلا فشكو .( 171١66 مقر

 . ( 309/4 ) نرئكملا



 يناعنصلا مث يسنعلا هللا دبع نب دمحم نب حلاص را

 ٌيلولاو ةعامج نب ٌّرعلاو يروجييبلاو يوامزبلا دجملاو ٌىقارعلا ٍنيَّرلاو هيبأ نع

 سّردو ٍةدع نونف يف هرصع خياشم .نم ءالؤه ريغو رجح نبا ظفاحلاو ٌيقارعلا
 : بدألا لهأ ضعي لاق ىتح « ظّعوو ىتقأو

 جفاط لضف رحبك ّمولعلا بكس يذلا ُرّْبِحلا انّمامإ َمانألا ظعو

 حلاص نم ىوس يفشي ال ٌظعولاو هظعوبو هملعب بولقلا ىفشف
 ةيرضملا رايدلاب ةيعفاشلا ءاضق يف ّيقارعلا ٌيلولا هخيش يفرض دعب رقتسا مث

 رركتو فرص مث رهش نم رثكأو ةنس ماقأف ( 857) ةنس ةججِحلا يذ سداس يف

 ٍقتس فصنو دنس ٌةرشع ثالث ِّدُملا عيمج يف هتيالو ُةدُم تناك ىتح هَفْرَص مث هدو

 ٌمُقوو ٌةلالَج هل ًاياهم اًيحُملا َّقْلط ًامانسب ٍدٌّدوتلا َريثك ةظفاحلا ّيوق ًاهيقف ًامامإ ناكو

 يف هيلع ُطَبصُي ال ثيحب هتابطاخم يف َنْحللا ىشاحتي ةماعلاو ةصاخلا رودص يف

 نم ٌةدع هحدم دقو « ٍرْذصلا ٌميلس عوجرلاو بضغلا ٌعيرس . ٌةَداف الو ةذاش كلذ

 دعب َةقبط ٍةيحان لك نم ء ٌءالَضُقلا هنع ذخأو قافآلا يف هيواتف تراطو هرصع ءارعش

 ملو يراخبلا ىلع ًاحرشو ًاريسفت فئصو « هّتذمالت ءالضفلا ٌرثكأ راص ىتح ىرخأ

 . هيبأ بيردت لمكأو هيواتف نم ّمِهّملاو هيبأ ىواتف درفأو « هْلِمُكُي

 ٌمظن هلو « ديحوتلا [ 115 ] يتملك نيب بيترتلا طارتشا يف ٌديفملا ٌلوقلا هلو
 نيتسو ٍنامث 878 ةنس بجر َنسماخ ءاعبرألا موي تدامو ىطشولا ةبترلا يف ٌرثنو

 . ةئملامثو

 ©ئناعنصلا مث ئئسنعلا هللا دبع نب دمحم نب خلاص 9"

 ماعلا لهأ نم ةعامج نع لعل ذخأو ٌرشع يناثلا ٍنرقلا سأر ىلع ًابيرقت دلو
 هل كاردإلا ٌديج هيف ةدئافلا ٌيوق هنإف هلاجرو ثيدحلا ملع يف اميس ال دافتساو

 نيحيحصلا يف يلع ٌةءارق هلو « نامزلا ِناَبُش ِءابجُنو نايتفلا يحلاص نم وهو

 )١( مالعألا )/١93(. رطولا لينو ) ١4/5 نيفلؤملا مجعمو . 6174 مقر ١١/485

 مقر 1154(.



 ضن نوالق نب دمحم نب حلاص

 . ؟"”يتافلؤم ضعب يفو دواد يبأ ننسو

 ©"7نوالق نب دمحم نب خلاص ٠غ

 ٍنّسح رصانلا عّلخ دعب ةنطلسلا ّيلوو ةئمعبسو نيرشعو ٍنامث 714 دنس دلو

 مث « ءارمألل ٌفّوصتلا امنإو هل ٌفّرصَت ال هنكلو ( 701 ) ةنس ةرخآلا َدامُج ىف

 ةذع ٌفِرعي ءاكذلا ٌّيوق ناكو (758 ) ةنس ٍلاوش رهش يف ةنطلسلا نع عل

 17 ةنس ٌرْفص يف تام نأ ىلإ ِهّمأ دنع ةعلقلاب ههلخ دعب سبُحو . تاعانص

 ةيرصملا رايدلاب هفقو يذلا ُفقولا ةنسحلا هرثآم نمو . ةئمعبسو نيتسو نيتنثا

 . ةبعكلا ةوئمك ىلع

 ناميلُس نب هللا دبع نب يلع نب يدهم نب خلاص 5
 ْيلبَقُملا روصنم نب دعسأ نب ناميلس نب هللا دبع نب دمحم نبا

 24 مه اك هاي. .

 ٍدالب لامعأ نم لبقُملا ةيرق يف بفلأو نيعبرأو عبس ٠١57 ةنس يف دلو
 نب دمحم ٌةمالعلا ٌديسلا مهنم ٍنميلا ءاملع رباكأ نم ةعامج نع ملعلا ذخأو َنابكوك

 هبو موي َّلك َمابش ىلإ الث ةنيدم نم هيلع ةءارقلل لِزني ناك . لّضفُْملا ِنِب ميهاربإ

 يف َبِإ ٍةئيدم يف ًامكاح ١71/4 ةنس روهش دحأ يف هللا همحر ٌحلاص يضاقلا يفوت مث )١(

 نع بوني ناكو نس ٌرلعو ًافافعو ةماخفو ٌةناصّر هيواسُي نم همايأ رخآ يف نكي ملو نميلا

 . فيلاوت هلو نايحألا ضعب يف ناويدلا يف باتكلا اذه فلؤم

 - ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 5١17/5 ) ةنماكلا رردلاو . ( 581-755 ٠١/ ) ةرهازلا موجنلاو . ( 195/8 ) مالعألا (؟)

 .( 1915 مقر ؟4١5-

 نغألا ضورلاو . ( 178٠ مقر /47 - 81١/١ فرعلا رشنو . ( 1491/8 ) مالعألا (5

 نيفلؤملا مجعمو . 08ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 1 مقر )509/1 1٠١

 ١1١8/40 نونكملا حاضيإو . ( 554/0 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 71١1/5 مقر )١/450

 .(ةهمهو



 ناميلس نب هللا دبع نب يلع نب يدهم نب حلاص نول

 اهئاملع نيبو هني ترجو [ ب47 ] ةاعنص كلذ دعب لشد مث ؛ « عفتناو جّرخت

 مدعو ٌةلدألا هيضتقت هيضتقت ةقت ام ىلع ميمصتلاو ةذحلا نم هيف امل ةرفانملا تبجوأ ُثارظانم

 اهب رقتساو كلانه ٌتاناحتما هل ٌثعقوو ةكم ىلإ لحترا مث . ديلقتلا ىلإ تافتلالا

 . ةئم ًةرْشع ىدحإو ٍنامث ٠ 8 ةنس يف تام ىتح

 نمم وهو كلذ ديفي ام اهيف رّكذ هنإف هبتك نم ينهذب قلع امم هّدلوم ُثبتك

 ٌدايبلاو ّيناعملاو ةيبرعلاو نيلوصألا ققحو ٍةنسلاو باتكلا مولع عيمج يف َعَرَب

 دنع "1 اهلك ةلوبقم ] ثافلؤم هلو . كلذ عيمج يف قافو َريسفتلاو ثيدحلاو
 « كلذب ٌقيقح وهو هتاحيجرتب نوجتحيو اهيف نوسفانتي مهيلإ ةبوبحم ء ءاملعلا

 همالكلو « ُبولقلا اهب ٌذتلتو ٌعامسألا اهقشعت ٌةسالسو ٌةحاصفو وق هتارابع يفو

 دعب ديلقتلا ىلع ىقبيف ٌمهف هل نم هتعلاطم يف َنِعمُي نأ َّلق ناهذألا يف ٌّعقو
 ىلع ّطحلا رثكأ دقو ٍةولُخ ٍةبَّذَع ةرابعب ةقّرمو هفيز ًاتفاهتم ًامالك ىأر اذإو « كلذ

 ىلعو َرَخآ ضعب يف "”ةيرعشألا ىلعو ةيمالكلا لئاسملا ضعب يف ©"”ةلزتعملا

 )١( ةلوبقم اهلك [ ب ] يف .
 ةنس نيب ام يرجهلا يناثلا نرقلا يف مالسإلا يف ترهظ ةقرف ىلع قلطي مسا : ةلزتعملا (0

 ةفئاطلا هذه تأشن « لازغلا ءاطع نب لصاو ١ ىمسي لجر ةماعزب (ه١١١ )٠٠6 
 « ةريثك ًاقرف ةلزتعملا تقرفت دقو رصعلا كلذ يف ةدوجوملا تاهاجتالا ىتشب ةرثأتم

 07/1١ ) لحنلاو للملا ةقرف نيرشعو نيتنثا ىلإ اولصوو ميلاعتلاو ءىدابملا يف اوفلتخاو

 داقتعالا وهو ماع راطإ مهعمجي مهنأ الإ ( 1817 ١١5 ) قرفلا نيب قرفلاو ( 95

 « ةيمهجلا ةقيرط ىلع لدعلاو « ةيمهجلا ةقيرط ىلع ديحوتلا : ةسمخلا لوصألاب
 فورعملاب رمألاو ء نيتلزنملا نيب ةلزنملاو ديعولاو دعولاو ء ةيردقلا ةقيرط ىلع لدعلاو

 . جراوخلا ةقيرط ىلع ركنملا نع يهنلاو
 .(461- 285١ /17) يجاوع يلع نب بلاغ ؛ةرصاعم قرف ( 14ص ) ةسمخلا حرش رظنا

 للملا يف يناتسرهشلا لاق امك داقتعالا يف يرعشألا نسحلا يبأ ىلإ نوبستنملا مه (1)

 . يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأ باحصأ ةيرعشألا 54/١ ( : ١ ) لحنلاو

 ين ًاماع نيرشِع وحن رمتسأ ثيح هبتك رثكأ فلأو هيف رم يذلا يناثلا رودلا يف كلذو
 ىلع درلاو هضاحدإ ىلإ ميقلا نبا هذيملتو مالسإلا خيش رطضا امم ةلزتعملا عم لدجلا
 . فلسلا بهذم هنم فلاخي ام



 فحل ناميلس نب هللا دبع نب يلع نب يدهم نب حلاص

 ىلعو مهتاعيرفت نم ريثك يف ءاهقفلا ىلعو مهلئاسم بلاغ يف «"'ةيفوصلا
 نم ًانثاك هفلاخي نمب ليلدلاب كسمت اذإ يلابي الو مهّولغ ضعب يف نيثّدحملا

 رانملاب ةاّمسملا ّيدهملا مامإلل ( راّخزلا رحبلا ) ٌةيشاح ةقئافلا هتافلؤم نمف . ناك

 هسفن ديق دق نكلو بيصُيو ءىطخي ُدشب وهف كلذ عمو فاصنإلا َكّلسم اهيف كلس

 هل ناك باصأ اذإ يذلا ٌدهتجملا وهف كلذك ناك نمو « ليقلاو لاقلاب ال ليلدلاب

 ءاملع ىلع هيف ضرتعا ( خماشلا ُمّلعلا ) اهنمو ٌدجأ هل ناك أطخأ نإو نارجأ

 ( بجاحلا نبا رصتخم ىلع بلاطلا ٌحاجن ) لوصألا يف اهنمو ةيفوصلاو مالكلا

 ريسفتلا يف اهنمو ةيلوصألا لئاسملا نم هراتخي ام اهيف ركذ هيلع ةيشاح هلعج
 ثحابملا نم ًاريثك يرشخمزلا ىلع هيف دقتنا ( فاشكلا ةبلطل [ ١1١6 ] فاحتإلا )

 عّمج ( ةدّدسملا ثاحبألا ) و ( ٌخفاونلا ٌحاورألا ) اهنمو هيدل ٌحجارلا وه ام ركذو

 مايأ يف هيلع ٌتفقو املو « ةيلوصأو ةيهقفو ًةيثيدحو ًةيريسفت ثحابم 2")[ هيف ]

 : يهو هتافلؤم رئاس ىلإ اهيف ٌتْرشأو ًاتايبأ هيف ٌتبتك بلطلا

 فاصنإلاب ناد ٌمَضِخ ةحب هنإف ةيلبقُحل ١ رد هلل

 رثكأ نم ىتح ددحم ردصم اهل فرعيالو قاقتشالا ةلوهجم ةملك فوصتلا : ةيفوصلا )١(

 ةملك قاقتشا اولمتحاو امهريغو يذابالكلاو يريشقلاك بهذملا اذه ىف ةربخ سانلا

 : ةيتآلا ةضرتفملا رداصملا دحأ نم فوصتلا
 ١ - يوغللا قاقتشالا ةهج نم دودرم وهو ءافصلا ىلإ ةبوسنم نوكت نأ .

 يوغللا قاقتشالا ةهج نم أضيأ ةدودرم هذهو ةفّصلا ىلإ ةبوسنم نوكت نأ - ؟ .

 “ - دعبتسم قاقتشالا اذهو ةفوص هل لاقي لجر ىلإ كلذ ةبسن نوكت نأ .

  4حصي ال قاقتشا وهو ةنافوص ىلإ اهتبسن نوكت نأ .

  0ًاضيأ حصي الو فوصلا ىلإ اهتيسن نوكت نأ .
 ةئيعم عدبب نودرفني ةيفوصلا نأ كلذ ىلع دزو « هقاقتشاو هلصأ يف فلتخم فوصتلاف

 ةنسلا نع ةجراخ .

 يناكوشلل « داحتالا بابرأ قئالعل ةعطاقلا دادحلا مراوصلا » ةلاسرل يتمدقم: : رظنا )4-
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 ب ] نم ةدايز (؟) [.



 ناميلس نب هللا دبع نب يلع نب يدهم نب حلاص نر

 يفارطألا َفهرُم بّصعتلا رحن ىلإ ًامهس َتدَّدّس دق هّئاحبأ

 فاحتإلاب خاورألا حّور ذم بلاطل حاجنلا ُمَلَع هرانمو

 لهأ ديلقت ىلع ليوعتلا مدعو ٍةباحصلا َكلسم كولسلا هّسفن مزلأ ناك دقو
 نب دمحم '”يِجنّربلا اهُملاع فقو ةكم نكس املو « ٍنونفلا عيمج يف ملعلا
 بتكف ( خياشملاو ءابآلا ىلع درلا يف خماشلا ملعلا ١ ىلع ّيندملا ٍلوسرلا دبع
 َببس كلذ ناكف ('حفاونلا "”حاورألا ) هامس فّلؤمب هيلع درف تاضارتعا هيلع
 ضارتعالاو « ٍديلقتلا مدع ببسي ةقدنزلا ىلإ هوبسنو ةكم ءاملع نم هيلع ٍراكنإلا

 هترضح ءاملع ّضعب لسرأف مورلا ناطلس ىلإ ّرمألا اوعفر مث ءمهفالسأ ىلع
 ناتئمغاد لهأ ضعب هنع ذخأو « هكلسم كلسو َليمجلا الإ هنم َرَي ملف هرابتخال

 . هتافلؤم ّضعب اولقنو

 نم عاونأب ٌةفرعم هل ناكو ًءاعنص ىلإ ةهجلا كلت نم ءاملعلا ٌضعب لصو دقو
 هرايد نم هلاحترا ببس نع هُتلأسف ةاعنصب ٍنيدلا فرش مامإلا ةسردمب هتيِقلف ملعلا
 نكي مل هنإ ةقالطلاو ٍةحاصفلا ةياغ يف ناسلب يل لاقف حلا ةضيرف ٌءاضق وه له

 نأل ئيحي ِنب ّدمحأ ٌّيدْهَملا مامإلل ( راخزلا رحبلا ١ بلطل جرخ امنإو ًاعيطتسم
 « ناتسغاد مهتاهج ءاملع ُنايعأ اهثحابمب َّمِلو دقو يلبقُملل رانملا ةيشاح مهيدل
 مهلاغتشاو مهتعلاطم لاح يفو لاق كلذب ينربخأ اميسح رهشب مورلا ففلخ يهو

 يه يذلا باتكلا ىلع ًةقّلعم اهنوكل اهئاحبأ ٌيضعب مهيلع سبتلي ٍةيش ةيشاحلا كلتب

 هنع لأسف ةكم ىلإ لصوو ٍرحبلا ةخسن بلطل ٌروكذملا دّوجتف ٌرحبلا وهو هل ٌةيشاح
 ٌليعامسإ نب ٍدمحم ّنب ميهاربإ ةمالعلا َديسلا كلانه ّيقلف ٍدحأ دنع هربخب ْرّفظي ملف
 ٌُتْلصوف لاق اهئاملع نم ريثك دنع َءاعنص ىف ٌدوجوم رحبلا باتك نأ هفّدعف ريمألا
 رحبلا نم ةخسن ىلع ةسردملا يف بكُم وهو يناثلا َمويلا هتيأرو . كلذل انه ىلإ

 يف هّلثم تيأر امو ٍرورسلا ةياغ كلذب ٌدُس دقو ٍةبَر لامك هل نم ةعلاطم اهُعلاطي

 )١( ؟0؟ص يناكوشلا ناويد رظنا .

 ط حز ص خفاونلا حاورألا رظنا (؟) .



 نسف ناميلس نب هللا دبع نب يلع نب يدهم نب حلاص

 ةمغنلا نسحو « هتبطاخم يف ٍنحللا يشاحتو ةغللا صلاخ لامعتساو ريبعتلا نسح

 ٌةريِرَْتُف هعم ينالع ام ظياشنلاو برطلا نم هيالك عامسل ٌتكردأ ينإف مالكلا دنع

 َعوجرلا هللا بُتكَي ملو « ةريسي ةدمي َءاعتص ىلإ هلوصو دعب تام هللا همحر هنكلو

 . هنطو ىلإ بولطملا باتكلاب

 تاحالطصا ىلإ ٌثافتلا هل سيل مولعلا يف هترئاد عاستا عم هل مجرتملاو

 ٌربتعملا وه امك هِتكِص ٌنظ هدنع هل لصح امب لمعي هنكلو ثيدحلا يف نيثّدحملا

 امو تاهمألاك ةربتعملا اهبتك نم الإ ثيداحألا ُلقني ال هنأ عم لوصألا لهأ دنع

 نهولا نم اهيف ناك نإو قّرط نم جرخ دق ثيدحلا دجو اذإو « اهب قحتلي

 كلذكو « هب لمع هريغل ٍنَسحلا ةبتر ىلإ هب غلب الو جاجتحالل هعم ضهتني ال ام

 دقو ٍنطاوملا هذه لثم يف تبث ب نأ بلاطلل يغبنيف ٌةفيفخ ّللِع هل تناك امي لمعي

 . ةورّثلا يف هنإق هرثن فالخب ٌةلفاس اهنكلو هراعشأ نم هتافلؤم يف ركذ [ 11 ]

 : اهيف لوقي يتلا هّنايبأ هرعش نسحأ نمو

 ةباحّصلاو ةبارقلا نيب ًاقّرفم ُهلإلا َحَبق

 : هلوأو هيف عذقأ باوجب نميلا ةيدوراج ٌضضعب هيلع باجأ دقو

 ةبابذ نم ُرقحأ تنالق يلبقُم اي ارك قزطأ

 : لاقف "”ةيدوراجلا ٌضعب هاجه مث

 هّرصِب ٌءاقشلا ىمعأ 2ئيصانن ٌيلبقُملا

 كلذ لعلو اهئاملع عم ٍنميلا لهأ بلاغ ُنأش اذكهو . هيف عذقأ تيب هدعبو

 نم ٌةيفوصلا هيعّذي ام ركنُي ثناكو . يورخألا رجألا ريفوت نم مهل هللا هديري امل

 اهب فيرعتلا مدقت )١(

 : يلع ةضغبب نونيدتي موق بصاوتلا ( 157/١4 ) ناسللا يف لاق . بصاونلا (؟)

 م بلاط يبأ نب يلع ضخب رح بهذمل ًاضيأ لافي بصنلاو ”ص ءاقبلا يبأ تايلك

 . ضفرلا نم ضيقن فرط



 يدعصلا يداوسلا رصان نب ماسر نب قيدص سض

 تناكف مرحلل ًاقصالم ناكو ةكم نم [ 141 ] هتيب يف ُبنيز هتنبا تْضٍرمف فشكلا

 اهنأ هل ركذتو ًارارم اهيلع قِلْعُي ناكو مرحلا يف لعف امب ٍرادج ءارو نم يهو هُرِيْخُ

 ضعب يف هللا همحر ركذو . اقح تلاق ام دجيف مرحلا ىلإ جّرخيف اذكو اذك ٌدِهاشت

 . هُركذ مدقتملا ّيدرُكلا مي َميهاربإ خيشلا ىلع ةكم يف ذخأ هنأ هتافلؤم

 ©"”ييدعضلا ُيداوّسلا رصان نب ماسر ْنب قيدص 1

 نارقألا هيف قافو ٍلآلا ملع يف ثاّيغلا ٍدمحم نب هللا ففطُل خيشلا ىلع أرق

 ءالبتلا نم ٌةعامج هنع ذخأو « ٌّرفلا كلذ يف هيلإ ٌعوجرملا هخيش دعب راصو

 ءاملعلا ريهاشم نم وهو هللا فطُل هخيش توم دعب لَحرو « هتايح يف اوزّيمتو
 رخآ يف لصتاو « ُءالبنلاو ٌءالَّضفلاو ٌءاملعلا مهيف ٌحلاص ٌففّلخ هلو « ءالبنلا رباكأو

 ٍنالوََخ دالب يف ءاضقلا هآلوف مساقلا نب ٌَليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلاب هيايأ

 بتك ىلع شاوح هلو هللا هافوت ىتح كلذ ىلع لزي ملو « ةدغص براغمب ماشلا

 عست ٠4 ٠ ةنس يف هُئوم ناكو « ةدْغص لهأ بتك يف ٌةلوقنم ٌةديفُم يفرصلاو وتلا

 . فلأو نيعبسو

 ٠ 22نئفنخلا ُيِديِبَّرلا ُيجاجزملا يلع ْنِب قيدص

 دمحم خيشلا ىلع َديِبَز يف أرقو بفلأو ٍةئمو نيسمح 1١5٠ ةنس ًابيرقت دلو

 ىلع أرقو تاهمألا نم امهّريغو َدواد يبأ ّننسو ٌيراخبلا حيحص نيدلا ءالع نبا

 تالآلا يف ٌةءارق هلو ًارركم ًاعامَس اهّلك تاهمألا مّدقتملا ىبحي ّنب َناميلس ديسلا

 ةماع ًةزاجإ ناروكذملا هاخيش هل زاجأ دقو ةيفنحلا هقف يف ٌققحم وهو
 َيقبو كلانه سيردتلل اًحّملا ىلإ لقتناو « هّئياور امهل ٌروجي ام "”[ عيمجب ]
 نيتئمو ثالث ] ( 17١ ) ةنس ةدعقلا يذ رهش يف ةءاعنص ىلإ لصو مث ًامايأ

 )1١( ملعلا رجه ) ١771/7 -747ص ينجشلل راصقتلا . ( 57 مقر 7417 .
 رطولا ليث (؟) ) ١84/5  16مقر ؟١"4- 500/43 معلا رو 09114 مر 14 (.

 . ميمجل [ ب ] يف (9)



 ماب يديؤملا يدهم نب دمحأ نب حالص ديسلا

 هنيبو ينيب ٌتّرجو ينفرع الو كلذ لبق هتفرع دق ْنكأ ملو ّيلإ لصوو 2'”[ فلأو
 رطاخلا كلذ دنعف ةزاجإلا هنم َبّلطأ نأ يلابب رطخ مث « ٍنونف ةدع يف ٌتاركاذم
 ذإ هّنس ناكو ىل زاجأو هل ٌتْرجأف ةفشاكملا نم كلذ ناكف ةزاجإلا وه ىنم بلط
 . ّيلإ دّدرتي لاز ام مث نيثالثلا نود يرّمعو « ًةنس نيسمخ قوف كاذ

 لئاسم يف ٌةعجارم هئيبو ينيب ثعقو ٍةعامج رضحمب فقاوملا ضعب يفو
 بلطتي لاز امو َليلدلا ٌثدروأو ةيفنحلا هقف نم َلئاسم ىلع ضارتعالا ٌثرثكأو

 يف هيدبُت ام له ينقدصا هل تلق هب ٌتولخ املف « ٌةيفنحلا هلوقت امل َلِماحملا

 ُريْؤُي هنأ هب ّنَظُي ال ةنسلاب كملع يف كّلثم نإف ًامزاج ًاداقتعا هدقتعت ةعجارملا

 نع ًاتباث ًاحيحص هُمّلعي ام ىلع لئاسملا ضعب يف يأرلا ٌضحم وه يذلا هبهذم

 نإو « ٌليلدلا فلاخي ام َةَحِص دقتعأ ال لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فلاخخ [ ١171 اذإ هباحصأو ةفينح وبأ هلوقي امب هللا نيدأ الو لاق نَم هب لاق

 ةاعنص ىلإ دفو مث « رهاظلا يف هبهذم نع عفادي َءرملا ّنكلو َحميحصلا ثيدحلا

 كلذ دعب غلبو « هنطو ىلإ عجرو ّيلإ لصوو ( 11١05 ) ةئس دعب ىرخأ ''”[ هدم ]
 . كاردإلا ّيوق مهفلا َدّيج ًاعضاوتم ًانكاس ًائطف ًايكذ ناكو "”هللا همحر هوم
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 دقو ًٌةنس نورشعو مست هِرّمع َعومجم نإف « هبئارغو رهدلا بئاجع نم ناك

 ٍرامعألا ّلهأ رجعي ٌةناتط ٌدئاصق بدألا يف هل راصو « رفاو بيصنب ٌنف لك نم زاف

 .[ب]] نم ةدايز )١(

 .ةرم[ب ]يف (5
 . فلأو نيثئمو عست ه١١؟04 ةنس يف 545 ص راصقتلا يف امك هتافوو ففز

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 17١١/١ ) نغألا ضورلاو . ( 740-١14 /7 ) رثألا ةصالخو . ( 7١7/9 ) مالعألا (5)

 )4//1١141-51848 ملعلا رجهو . ١5١ص يبرعلا ركفلا رداصمو .( 774 مقر 7

 ١(. مقر



 يديؤملا يدهم نب دمحأ نب حالص ديسلا قيل

 ةديفملا فيناصتلا ٍريصقلا ٍرُمعلا اذه يف فّصو « اهيف هب قاحّللا نع ِة ةليوطلا

 حرش رصتخاو ( وحنلا ٍدهاوش حرش ) هتامئصم نمف ٌةديدعلا ةديرفلا دئاوفلاو

 ( ةيادهلا ) حّرشو ًالفاح ًاحرش ( لوصفلا ) َحّرشو صيلختلا دهاوشل يساّبعلا

 . ٌدَّلجم حرشلا نم عمتجا دقو ةبطخلا نم غّرفف

 هنمف « ٌةركتبم ٍناعم هيفو ٌرَرُدو ٌرَرُغ ُهَّلك رعش ُناويد كلذ عم هلو

 ٍفّطلتو ٍنُثحت ٍطْرَف دعب نم اهماتخ ٌنضف ُتلواح ةريغصو

 «يفلُتُم كنأب يّتٌدحي يبلق اذ دنع تلاقف يوحن اهُتبلَقو
 هذه عمو « دالّصلا ّمَضلا هنسحل ٌفِرتو ٌدامجلا هل بّرطي نيمضت اذهو

 عم ءاعنصل ٌرصاحم كارتألل ٌدهاجم وهف بيرقلا ٍدمألا اذه يف اهلان يتلا لئاضفلا

 ىلع تاراغلا ّنّشي فارجلا يف هُحَّرطم ناك « ٍمساقلا مامإلا ينبا نيسحلاو نّسحلا

 ناكو ةددعتم تاهج ىلإ ازغو شيرع يبأ ةنيدم حتتفاو « مايألا عيمج يف ماورألا

 لهأو ءابدألاو ءاملعلاب ًارومعم هتسلجم ناكو « هبورح معيمج يف ًاروصنم

 . لئاضفلا

 ًاجراخ مايألا ضعب يف هُثيأر : رودبلا علطم يف حلاص نب ُدمحأ يضاقلا لاق

 َرظنأل ٌتْفقوف ليخلا ةكرحو ّجَمّولا ُتْعمسف ًةدعصب 2! تاهزتنملا ] ضعب ىلإ

 قيرطلا يف نوعجارتي مهو هزتنم ىلإ ًاسراف نيثالثو ةسمخ وحن يف جرخف

 رفاس اذإو « هّبأد اذه ناكو « هدِشنتسيو َرْعشلا هّبحاص دِشنُي نم مهنمو « تايبدألاب

 نوحِلْصُي ٌمَدخلاو بّتكلا رشنو اهيلإ لخد ْتبرُص اذإو بتُكلا ٌةميَخ ُبَرْضُت ام ُلوأ
 . هِقوذ ةمالس عم رّرقيو رّرحيو ملعلا يف : رظني هّعيمج هليل لازي الو ىرخألا حلا

 نم « تايرْحّسسلا ٍراعشألاو تايبدألاب هَباَتُكو هباحصأ ُفطالي ٍةلالَجلا هذه عم ناكو

 : اهنم « لالجلا ّدمحأ ّنب ّنَسحلا ةمالعلا َديسلا اهب بتاك ٌتايبأ كلذ

 )١( ةمجرتلا بحاصل ال يديؤملا نيدلا رع َدمحأ نب حالص ديسلل ناتيبلا ناذه .
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 قي يديؤملا يدهم نب دمحأ نب حالص ديسلا

 ىضمو ينراز دق يذلا بيبحلا يدفأ

 هظحاول نم ًاماسح يلع اضن

 : اهنم تايبأب ٌنسحلا ٌديسلا هباجأف
 اضّرلا ّنسُح مئتغاف كّدعس حال دق

 رئاز كفيطب مهل ّتشعب امل

 مهبتُك نم ًابئاتك كيلإ اوفعب

 اضَمَو ْذإ قربلاك هيبم حالو

 اضن نيح ّظْهللا كلذ ُمِلأ ُتْلظَف

 اضّوعتم مهلضفلو ىجُدلا تحت

 ىضقناف كرابطصا َشيج اهب اومزَه

 . 230[ ىلوألا ] تايبألا كلذكو « ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 : [ ب47 ] ةيروتلا يف هلوق قئافلا ةمجرتلا بحاص رعش نمو

 ةقير ينفشرأ سيامو

 ٌةرمُحح هقوف ٌدح جيس

 ٌقيرو بيطر نْضُع نم هلل
 قيقعلاو اقنلا نيب ام ٌتْرِصف

 هدلوم نوكيف اذه ىلعو بفلأو نيعبرأو ٍنامث ٠١54 ةنس يف هللا همحر يفوتو

 « حزار لبج نم رامُع ةعلقب هّثوم ناكو ©" فلآو رشع مست 161014 ةئنس

 ٌيدهملا نب ٌدمحأ ٌديسلاو َنامقل نب ٌدمحأ ٌديسلا اهيف ىتلا ةبقلاب [ 18] ربُقو

 5 ©0هرصع ءارعش نم ٌةعامج هاثرو

 ) )1١.هلوألا [ ب ] يف .

  (2ب ] نم ةدايز [ .

 ةمجرتلا بحاص ةمجرت يف ِدّيؤملا نب مساقلا نب ميهاربإ يديسل ةيديزلا تاقبط يفو (9)

 نسحلا نب نيدلا رع مامإلا نب نسحلا نب ٌيلع ِنِب دمحم ِنب ّدمحأ نب ب حالص ديسلا

 نع ذخأ هنأو فلأو ةئمو ةرشع ىدحإ وأ ٍرشع 1١1١ ةنس هدلوم نأ ٌيودهلا يدّؤملا

 نب دمحم ديسلا نعو يداهلا نب دواد ديسلا ىلعو سباح نئيحي نب ٌدمحأ يضاقلا

 ٌديسلا هتذمالت نمو ٍةفرشملا ٌةكم ءاملع نم ٍنونغلا رئاس يف زاجتساو « ةاعنصب نيدلا رع

 نب هللا دبع نب ٌيلع نب دمحأ نب ب حالص ديسلاو « ٍنيدلا رع ٍنب دمحأ نب دمحم نب ٌميهاربإ

 نب ٌيلع ٍنب هللا دبع نب دمحمو ٠ ةبَطَح يبنلا دبع نب يداهلا ٌديسلاو « يدّيؤملا نيسحلا

 ّنف لك يف ٠ ًامامإ هرهد لهأ ىلع هللا ٌةجح ًادهتجم ةمالع ٍةمجرتلا ٌبحاص ناكو ٍنيِسّخلا

 - ٌمامإلا هالوو « هريغو ٌيبرعلا ملعلاب ميظع ظح اذ ًارعاش ًاحيصف ًاميرك ًاعاجش ًاسراف



 يلع نب ىيحي نب نيسح نب حالص ديسلا فضا

 ©0يناعنصلا شفخألا يلع نب ئيحي نب نيسح ْنِب ٌحالص ٌُديسلا 4

 ةعامج نع ّملعلا ذخأ . فّفعتملا ُفّشقتملا ٌروهشملا ٌدهازلا ٌققحملا ٌملاعلا
 ٌيلوحتسلا ٌميهاربإ ٌدمحم يضاقلاو ٌروهشملا ُييلابُعلا مهنم هرصع ءاملع نم
 ٍنايبلاو يناعملاو فؤصلاو وْخنلا يف عّربو يطَرَبلا ئيحي ُنب ٌيلع يضاقلاو
 عماجلاب مث ءاعنصب ٌدواد دجسمب هرّمع َّلوأ ّسانلا ٌمْوي ناكو « "”[ هقفلا لوصأو ]

 « هدي لمع نم الإ لكأي ال ناكو هل تقفتا رومأل دواد دجسم ىلإ داع مث اهب ريبكلا
 ًانئاك ًائيش دحأ نم لبقي الو اهنمث نم هل لضحت ام لكأيو اهُعببيو َسِنالَقلا لمعي
 يف هلو « روفنلا ًةياغ كلذ نم ٌدِفني وهو ٌريبك ٌداقتعا هيف سانلل ناكو ٠ ناك نَم
 « بانَجلا ٌُباهّم ٍةَمرُحلا ُخيظع لوقلا ٌلوبقم وهو « ٌةدومحم ٌتاماقم ٍركنملا راكنإ
 هللاب روصنملا مامإلا هدلوو ٍنيسحلا ٍنب مساقلا هللا ىلع لكوتملا مامإلا عم هلو
 مول هلل يف فاضي ال ناكو ٠ اهشرش لولي كومأ ليبقلا اذه نم ماعلا نب نيسحلا

 . قحلل ًافلاخم ناك اذإ دحأب يلابي الو « مئال

 مل فيرشلا انّبهذم نظأ تنك لوقي ناكو « ةماع ةيالو دمحم نب مساقلا نب دمحم ٌذيؤملا -ِ
 فالخب رمألا ُثدجوف ٌبتكلا ٌتشتفو ٌتققحتف ةيثيدحلا ديناسألا ةسارجب هلهأ نتعي

 نم هئدجوف ُتْنحِب مث بهذملا لهأ ثيداحأ نم ًائيدح ٌثتفعضتسا ُثنك دقلو . كلذ
 وأ ةيئاف ةديصق لِمعو . ٍثيدحلا لهأ ٍطورش ىلع ةتباث ٌةحلاص اهلك اقيرط رشع ةسمخ
 ٌديسلا لاق لب « ٍدئاصقلا ررُم نم يهو ٍدمحم لآ مولع نع سانلا ليم نع اهيف وجت ةيئار

 قيقعلا ٌبحاصو ظفاحلا يضاقلاو رهطملا ٌديسلا لاقو . لاق ام ٌلضفأ يه يتفملا

 ثرخأت ٠ 44 فلآو نيعبرأو ٍةعبرأ ماع ةّجححلا يذ يف هدلاو ةافوو هنافو تناك : يناميلا

 حزار لبج نم نيغلا مضب ةب رامُع ةعلقب ربُقو مايأ ةسمخب هدلاو ةافو نع حلاص ٍديسلا ٌةافو

 . هأ

 (« ةرايز ) ةقباسلا ةعيطلا ةيشاح

 نغألا ضورلاو . ( #76 مقر 41 89/١ فرعلا رشنو )17١/5(. مالعألا )١(
 . (58١و ١74 ) يببرعلا ركفلا رداصمو . ( 795 مقر 71/1

 . هقفلاو لوصألاو [ب ] يف (0)



 نضضي يلع نب ىبحي نب نيسح ني حالص ديسلا

 ٌُبرضُي هنإف اهب لصتي امو ًءاعنص اميس الو ةينميلا رايدلا يف ٌةميظع ٌةرهش هلو
 نيعبس ىلع ٌةدايز تام ذنم هلو . يفرحألا هذه ريرحت لاح ىلإ دهزلا يف ّلثملا هب

 « ةلئسألاب مهئحتمي وهو هنع ذخألا يف نوسفانتي هرصع يف ملعلا ةبلط ناكو ٌةنس

 هامس وحنلا يف ٌفلؤم هلو . هركذب هّونو همّظعو هيلإ لام ٌةنْطِف دحأ نم ىأر اذإف

 هحرشو « ةسيفن ٌدئاوف هيف عمج ( فؤظلاو ٍرورجملاو راجلا يف فزطلا ٌةهَزَت )
 ةباحصلا يف ٌةلاسر هلو « لفاح حرشب َدمحأ نب رداقلا ٌدبع ٌةمالعلا ٌديسلا انُخيش

 كلذ عمو « هنوقحتسي امل فيفطت نم اهيف ام ىلع مهل هيزنتلا كلسم اهيف كلس

 لاسرإ ) هامس ضارتعاب ُريزولا يلع نب هللا ٌدبع ٌةمالعلا ُديسلا اهيلع ضرتعا
 هانب ام ٌمده ضارتعالا اذه يف ام ٌلصاحو ( ةباحصلا لأسم يَبْنَج نيب ةباؤذلا
 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف . بلثلاو بسلا نع ةباحصلل هيزنتلا نم ٌحالص ٌديسلا
 اذكه ٌنارقألا لاز امو « ٌةرهاظ ٌةضقانمو ٌةميظع ٌةسفانم ٍنيديسلا نيذه. نيب ناكو

 بحاصلو . هللا اهدعبأف نورقلا ريخ ىلع احلا دح ىلإ ًةسفانملا تغلب اذإ نكلو

 داهتجالا' مولع هل رك يتلا ةليوطلا ٌةديصقلا كلذ نمف ء« ٌقئاف مظن ةمجرتلا

 نم قطنملا ملع نأ لاق نم لوق فييزتو اهتم ٍربتعُملا رادقملا يف هّحجري امو

 ناك هنإف « ٍروكذملا ٍريزولا هللا ٍدبع ديسلا ىلإ ريشي هلعلو « ٍداهتجالا مولع ةلمج
 : ةديصقلا ٌعلطمو « ٌّنفلا اذهب ًالغتشم

 ُقِطْنَم كدمحب ينم ْمُّثي مل نإو ٌقِطْنَأ ءدبلا يف مهللا كديمحتب
 ةداشإو لمعلا ملاعم ةرامعو ملعلا رشن يف ليمجلا هلاح ىلع ًارمتسم لزي ملو

 موي يف بفلأو ٍةئمو نيعبرأو نيتنثا ١١817 ةنس يف هللا هافوت ىتح ٍدهُزلا عوبر

 هتزانج ىلع ُمانلا محدزاو ةنسلا هذه نم بجر نم نيرشعو عباس ءاعبرألا
 : لاقف ٌيحيقدلا ٌدمحأ ُبيدألا هّئوم َّحّرأو « قاوسألا تقلُعو

 ىشم اهيف نَم ٌلضفأ هّبحن ٌحالص ىضق
 اشن طق ةلئمام يذلا ْدِبَحلا ٌديسلا

 [9١]اشيامب هّصخدق هكر نأ كشال

 اشحوأدقانلحكف هب ٌروحلا سنأت ْنِإ



 دمحم نب نيدلا حالص نب لالج نب حالص ديسلا نفر

 اشفخألا خالص ْموأ هماع نم بجر يف

 11141 ةنس

 نسحلا نب دمحم نب نيدلا حالص نب لالج ْنب ٌحالص ديسلا ٠
 نيحي نب ئيحي نب نسحملا نب يلع ٍريمألا نب ْيدهملا نبا 030 سل هي ال نب هن م دمتلا »

 9 ةمتت ُبحاص وهو « 2"ةئمعبسو نيعبرأو عبرأ 744 ةنس ةفاغُر ةرجهِب دلُو

 نم رِخآلا ِءْزجلا فينصتب َعّرش هللا همحر نيسحلا ريمألا نأل َنيسحلا ٍريمألا ءافش

 باتك ضعب ىلإ لصوف لوألا ءزجلا فينصت يف عّرش مث « هرخآ ىلإ عويبلا باتك
 نود قالطلا باتك رخآ ىلإ حاكتلا باتك نم هلّمكف ّلجألا همامت نع هقاعو حاكنلا
 ٍنيدلا جات نب ميهاربإ نينمؤملا ٍريمأ نب ٌحالص ةمالعلا ٌديسلا عاضّولا ع باتك

 سمخ 209 ةئس يف تامو عاضّولا باتك هل م يَجرتملا اذه لّمك مث ٍدمحم نب دمحأ
 ريمألا هفّتصم ٌكلسم ءافشلا باتك ةمتت يف ٍناديسلا ناذه كلس دقو (ةئمنامثو

 )١( مقر 451/؟) ملعلا رجه 1١7( .

 وأ ( 744 ) ةنس ٍنسحلا نب دمحم نب لالج نب حالص ٍديسلا لوم نأ ةيديزلا تاقبط يفو 2م
 نب ئيحي نب ّيداهلا َديسلا هخياشم نم نأو ٌةفاغدب ةئمعُبسو نيعبرأو ّت ٌتس ا/41 ةئس

 دمحأ َّنب ٌنيسحلاو « ّيلحملا ديمُح نب َديِمُح نب دمحأ نب مساقلا ةمالعلاو نيسحلا

 ديسلا هتذمالت نم نأو جرعألا ٍنسحلا َنب ىبحيو يديزلا يلع نب ىسيعو لاجرملا يب

 ىلع ٌةقيلعت ةمجرتلا بحاص تافلؤم نم نأو «٠ ٌريزولا م ميهاربإ نب يداهلا 0
 مامإلا ٌةوعد رضح نمم هنأو ةيضّْملا ِةعِمّللا يناعمل ٌةفشاكلا ةئيضُملا ةعمّللا امامس عمّللا
 ( 1/8/5 ) ةنس يف هريغو يراودلا هللا دبع يضاقلا عم ءاعنص لصوو نيدلا حالص نب ّيلع

 . يداهلا دهشمب ربقو ٍةئمزامثو سمخ 4٠6 ةنس ًةدعصب يفوت هنأو
 ” / ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 ءافش ) ٌةَيشاحو ( م1554 /ه151 ت) دمحأ نب دمحم نيدلا ردب نب نيسح مامإلا وه ()
 . اهل ةطوطخم يتزوحبو . ثيداحألا يف ( ماوألا

 بحاص ةافو نأ ٌيرادنجلا نمحرلا دبع ٍنيرثلا دبع َّنب دمحأ ٍظفاحلا ىلوملا خيرات يفو (4)
 مامإلا ةدم ٌرخآ ٌرصاعو خيراتلا اذه ىلإ شاع هنأو « ةئمزامثو رشع 4٠١١ ةنس ةمجرتلا
 -عديسلل نأو نيدلا حالص نب ٌيلع روصنملا عم ماق نمم ناكو « ٍدمحم نب ٌيلع ٌيدهَملا



 دورا دمحم نب دعس نب ءايض  ةمجعملا داضلا فرح

 لِي مل همامتب امهمايق الولو ؛ حيحصتلاو حيجرتلاو لقنلا يف هللا همحر ٍنيسحلا

 مل ام ُنأش وه امك نآلا ىلإ هفَصم نام ذنم هب سانلا لاغتشا نم غلب ام ظحلا.نم

 اذه ىلع ٌلَمِجأ نأ وجرأ ُثنك دقو هيف ّلِقت ةبغرلا نإف بّتكلا نم ًالماك نكي
 هلو هللا ناعأف هنم ٌعضاوم نم رطاخلا يف كح هلعل ام اهيف ُنيبأ ةيشاح باتكلا

 ّلقأ وأ هيجح :رادقم يف يتأت ةيشاح هيلع ُثِنتكو « كلذ ىلع ةنملاو ٌدمحلا

 ةنس بجر رهش يف اهنم ٌغارفلا ناكو 2( ماوألا ءافش ىلع مامغلا لبو ) اهتيّمس

 كلت يف تكلس دقو مجارتلا هذه ريرحت يف هيف ٌتعرش يذلا ٌماعلا وهو ( لفحص

 اهيف رظن نمو « داهتجالا هْضرف ناك نَم ٌُبأد وه امك يفاصنإلا كّلسم ةيشاحلا

 . اهّرادقم َفّرع هتّيلهأ لامك عم يفاصنإلا نيعب

 نايل

 [ أ564 ] ةمّجغُملا داضلا فرح

 يموقلا ّرمع نب دمحم نب دعس ْنِب ًءايض 1

 "”ئعفاشلا ْينيوزقلا ْيقيقعلا موقلا يضاق نبا

 ٌّجح امل ثيدحلا عمسو مهريغو يريشُقلا ٍردبلاو ٌيلاَخْلَخلاَو هيبأ نع ذخأ

 (151/) ةنس يف ةيسرّبْبَبلا َةْحيْشَم ّيلوو َنابعش ففرشألا دنع َيِظحو ةرهاقلا مدقو

 خيش هامسو هتسردم ةخيشم ٌفرشألا هآلوو ©![ ةينوخيشلاب ] ةيعفاشلا سيردتو

 هرمعو ةدعصب يداهلا دجسمب نفد هنأو تيبلا لهأ باسنأ يف رحشم لالجلا نب حالص

 : يداهلا ديسلا لوقب هيلإ راشملا هنأو ةنس نوتسو ىدحإ

 للهتملا يدهلل ٌحالص ٌحالص امنإ ٍرِبحلا ٍديسلا ٍلالجلا نبابو
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . فلؤملا طخب ةطوطخم اهنم تاطوطخم ثالث ىلع دمحلا هللو انقيقحتب عبط )١(

 . (18* ١/ )رمّقلا ءابنإ . ( 1984 مقر 7١9/7 ) ةنماكلا رردلا (؟)

 . ةمدقتملا ةمجرتلا رداصم نم هانتبثأ ام باوصلاو ةينوجسلا [ ب .أ] طوطخملا يف ()



 يمجعلا ءايض 94

 ُلَحَي ال سيردتلل ًامزالم ٍِنايبلاو يناعملاو لوصألاو هقفلا يف ًارهام ناكو خويشلا
 يف تام نطابلا َميلس ةيلطلا ىلإ ٍناسحإلا ٌريثك تاءورُملا يوذ نم ناكو كلذ نم
 هيلإ بتك دقو « ٌةئس نوسمخو ٌنسمخ هزمعو ةئمعْبسو نينامث ال١4 ةنس ةدعقلا يذ
 : نيتيبلا نيذه بيبح نب نسح نب ُرِهاط

 ءاوسلا ليبس ىلإ ًاَدِجُمَم دلعلا بلط نّمو الُعلا برل لق
 ءايضلا ريغب يدتهت امف ل 2 بهجلا ةملظ نم ّصالخلا ٌتدرأ نإ

 : هلوقب ةمجرتلا ٌبحاص هباجأف

 ءام ةكزب بارسلا َمِمَل تلي ينم ةيادهلا بلطي نمل لق
 ءايضلا مسا نم ىدهلا يغبت فيك ٌعاعُش ءايضلا نم يدنع سيل

 ()نمجعلا ًءايض 5

 نبا ةمّدقم ىلع ينثُي ناكو وحنلا يف ةًاَرقأو ء هاكتاخلا يف رّرقو ّن قشمد ىلإ مِدق

 ةدهاشمب ًامرغُم ناك هنكل يقالخألا ن ٌنَسَح ناكو ٌةعامج هنم دافتساو « بجاحلا

 عم لقعلا روط نع جرخيو هيف كّنهتي ٍدحاو ىوه نع ٌكفني ال نادْزُملا نم ٍناسِحلا
 دْرُملا نم هّيِقل نمف « نيحايّرلا نم ةمزُح هدي يفو [ ١4١ ] يشمي ناكو « ةّفِعلا
 ىلع هيرضو اهبّلق ٍةيحل وذ كلذ هنم سمتلا نإف « هايإ '"اهّمْشُيف هفنأ ىلإ اهاندأ
 اذإ هدهاشُيل ليخلا قوس ىلإ جّرخي ناكو ٍدنجلا ءانبأ نم يبصب َقِلع مث . هفنأ
 هاخأ ْقَّشعت ملو اذه َتْفِشع مل : يناكلنرلا ُنب نيدلا لامك خيشلا هل لاقف بكر

 ىلإ عنا تلا لاق يل َتنذأ نإ : لاقف تنأ هقّشعا : لاق . هنم ٌنسحأ وهو

 ةقْشَع يف تنأ ىتم ىلإ >7[ هللا ] لضف نبا سلجم يف ٌنصخش لاقو « نذإ
 : هللا لف نبا دشنأف ؟ ةقشع

 )١( ةنماكلا رردلا ) 5/١١ مقر 1995(.
 اهايإ همتشيف : لصألا لعل (؟) .

  )5ب ] نم ةدايز [ .



 كد رهاظلا كلملا رطط  ةلمهملا ءاطلا فرح

 ٍنَجش الب ًاموي ينرداغي نأ نم هِفْوصت يف يتاذب ىلوأ ُبحلا

 هدشنأو . يريمض نع تقطن : لاق ضافأ املف « هيلع ًايشغم تخو حاصف

 : ًاموي ٌدومحم ُباهشلا

 لقعلاب رّبَدُي بح يف ٌريخ الو  اهّبح لقعلاب َترّبد ول نولوقي

 يف هعزان ًاينارصن ىأرف ّرْضم لخد هنأ قفتاو « هيلع ًايشغم طقس ىتح حاصف

 هيلع بّصعتف « لاحلا يف اهنم ىضق ًةبرض هدي. يف زاَكُعب ِهبّرَضف رومألا نم رمأ
 ٌمولظم وهو ©”هللا همحر لتقف هلتقب ٌتاطلسلا ّرمأ ْنأ ىلإ ءاسؤرلا 00 عب

 يف ٌصاصقلا نوبجوي ال ٌةيفنحلا مهو رفاكلاب ٍملسملا لتقب لتقب لئاقلا نأل «٠ ةلاحم ال

 بحاص ُدوجو ناكو رفاكب ٌملسم لتقُي هنإ نولوقي ال ءاملعلا ُدئاسو « لقتملاب لعقلا

 . نماثلا نرقلا يف ةمجرتلا

 ال

 ةلمّهملا ءاطلا فرح

 29 :هاظلا كلملا رطط

 راص ىتح ٍدّيؤملا ةنطلس يف ىقرت مث قوقرُب رهاظلا كلامم نم ءادتبالا يف ناك

 «ي رفاسو دمحأ رثظملا هنبا ىلع آملكتم هتوم ضرم يف هلعج مث نيمّدقملا َدحأ

 رفظملا علخ ن أ ىلإ هسفنل ٍرمألا ديهمت يف ذخأو ًاكباتأ رقتسا مث هيبأ توم دعب

 يف ذرب مث ( 114 ) ةنس نابعش رشع َعسات ٍةعمجلا موي ةكلمملا يف هَضوَع رقتساو

 سشارفلا َمِزلو ضرم مث ٍلاوش عبار يف اهلصوف ةرهاقلا ىلإ ًادئاع ٌناضمر ٌرشع ٌرشع عباس

 ٍةّجِحلا يذ يناث ىلإ هضرم ديازتي ذخأ مث ًاليلق شعتناو ٍةدعّقلا يذ ٌلهتسُم ىلإ

 )١( ١ ةنماكلا رردلا « ريبكلا نيدلا ميرك هيلع بصعتف ) 5١7/1 ( .

 رجح نبال سيلو . هللا همحر يناكوشلا فلؤملل اذه دعب قيلعتلا (؟) .

  5مالعألا )75797-77/9(.



 ناخزكتج نب ناخرباس نب رمتوكنم نب ياطقط نخب

 ٍةَجِحلا يذ عبار يف تام مث ٍدمحم ؟'”[ هدلاو ] ىلإ دهعو ةءاملعلاو ٌةاضَقلا عمجف
 ًافّين ندم تناكف ةفارّقلاب هموي نم نفّدو ًةئس َنيسمخ وحن هلو ةروكذملا ةئسلا نم
 ةدئازلا مراكملاو قلخلا نسح عم مِهُمَّطعيو ًءاملعلا بحي ناكو آموي نيعستو
 ةرثكل هدجي الف ليلقلا ىلإ جاتحي ِدّيؤملا مايأ رخآ يف ناك دقو « عس اولا ٍءاطعلاو

 له هّصاوخ لأسف ائيش ذجي ملف ًالوكأم هل مق صصخش ًةأفاكم دارأ هنإ ىتح هئاطع
 ًادحاو الإ يش هدنع سيل هنأ فلحي مهنم دحاو ّلكف ؟ هنوضرقُي ٌءيش مهدنع

 يف ام عيمج ىلعو اهرسأب ةكلمملا ىلع هياليتسا نيبو اذه نيب نكي ملف . مهنم
 . عوبسأ ىوس دّيؤملا اهعمج يتلا ٍةيناطلسلا نئازخلا

 ٍةَفِحو شْيَط عم ٌمركو ءاطعإو نيل هيفو نّثدت ىلإ ليمي ناك : ٌيزيرقملا لاق
 « ةيفنحلا ٌريغ ءاهقفلا نم ًادحأ َعّدي ال نأ ديري ةيفنحلا بهذمل بّصعت ةدشو
 نَم اهب بعتأ ةريبك ًاَفَلُك ةلودلا لّمحو ةميظع ًالاومأ اهِرَّصِق عم هتدم يف فلتأو
 مهحي مليلا لهأو لذعلا ىلإ ًائام ناك هنإ : ةيرصاتلا بيطخ نبا لاقو ٠ دعب

 ةفينح يبأ بهذم ىلع هقفلا نم لئاسم يف ملكتيو مهّمركُيو

 َناخ زكنج نب ناخزّباس نب َرمتوكنم ْنِب ياطقط 4

 «©"2راتتلا كلم َيلْغُملا

 ًاشيج زّهج هنإ : لاقي ىتح َرْضحلا توفت هدكاسعو ًادج ةكلمملا ّمساو ناك
 . ةنماكلا ررّذلا يف رجح نبا لاق اذك بفلأ يتم اوغلبف ًادحاو ٍةرَّشع لك نم جرخأف
 ثالث كلش ٌددم تناكو كولملا نم ٍِكلم شيج يف “ 1[ هب ] ْعَمسُي مل ءيش اذهو

 ملْمسُي ملو « ةئمعُبسو ًةرشع يتنث ::[ 7/17 نس [ ١4١1 هّتافو تناكو ًةنس نيرشعو

 ىلإ بمب و « للّلملا لك نمو مهنم َءالَّضُفلا اصوصخ نيملسملا بحي ناك لب

 )١( هدلو [ب] يف .
 مقر 7177/5 ) ةنماكلا رردلا قفقز 01١144 .

  )0ب ] نم ةدايز [.



 نادر مجعلا دالي كلم بسامهط ٠.

 اهّلوطو رهشأ ٌةينامث هتكلمم َضْرَع نإ لاقيو هذلو ملسأو « ةرّحسلاو ءابطألا

 ةتكلممو ةابطألا بحي ناكو « ريخلا لهأ ىلإ ٌليمو ٌلدع هيفو مهضعب لاق . ٌةنس

 دلو هل ناكو « خسرف ةئمتس يف خسرف ةئمنامث لاقي ىتح ًادج ةعساو [ ب45 ]

 ” ٠ هّعامَسو ّنآرقلا ٌبحأو ملسأف لكشلا ٌنَسح

 ©” جعلا دالب كلم ٌبسامْهَط 0

 هنع ربخأو ةرجهلا نم ةرشع ةيناثلا ةئملا طسو يف نميلا ىلإ هٌرابخأ ٌثراط
 كردأ نم هلقن امبسح هنع غلب ام لّصحُمو « ٍةميظع ٍةَطْلَسو ةرهاب ةوقب ٌبارغألا

 كلانه يتلا ٍةمئألا ٍدهاشم ضعب يف ًامداخ ناك هنأ ضرألا هذه لهأ نم َمايألا كلت

 هوعّبتاف هعابتا ىلإ سانلا نم ًةعامج اعدو ٍةنكمألا ضعب ىلإ جرخ كلذ دعب مث

 ِكلامم رئاس ىلعو « ٍرايدلا كلت كلم ىلع ىلوتسا ىتح رهظي هّرمأ لازامو
 ىلإ ئصحُت ال شويجب ازغ اهل هُكلُم رّوقت امل مث « قارعلا كلامم ىلعو ؛ مجعلا
 عقوف ٍةميظع شويجب هاّقلتف ( هاش دمحم ) هل لاقي كاذ ذإ اهُكِلَم ناكو ٍدنهلا دالن

 ناك « دنهلا ِكلَم ءارمأ ُديمأ اهضعب يف" لتقو ًامايأ َلّواطتو نيشيجلا نيب ٌفاصَملا

 ًالجر ٌناطلسلا ىّلوف هّئاكم نوكي نأ يف عمطي ٍناطلسلا ءارمأ نم ةبترلا يف هيلي نم

 كلذب فعّضف بِسامهط ىلإ هدونج نم ةفئاطب لزخناو ُريمألا كلذ هيلع رماخف َرخآ
 عامتجالل ادعاوتف نيكِلملا نيب حلصلا يف ٌُريمألا كلذ ىعس مث ٍدنهلا ٌناطلس ببسلا

 ناطلس ىلإ رظنو دعقف ٌبِسامهط لصو مث ٍدنهلا ٌناطلس هيلإ قّبسف هانّيع ناكم ىلإ
 ُحلّصلا مت مث هخّبوو كلذ هيلع ركنأف ٌةقولحم هتيحلو َكابنتلا برشي وهو ٍدنهلا

 ين ىّمست ٌةميظع ٌةنيدم يهو ٍناطلسلا ةئيدم ىلإ هشويجب ُبِسامهط َلُخدي نأ ىلع
 هتكلمم يف ىقبيو ًامركُم هعم ٍدنهلا ٌناطلس ٌدوعيو نامأ يف اهّلهأ نوكيو « روخ

 رّيغي نأ ٍدنهلا ّلهأ فاخ ٍةعمجلا ٌهالص ترّضح املو . ةنيدملا كلت الخدف

 مهلاح ىلع مهكرت لب ّلعفي ملف مجعلا موسر ىلإ ةبطُخلا يف مهّموسر بسامهط

 )١( ناريإ هاش يناثلا بسامهط وه ) ١9/77 م11/151 ( .



 مجعلا دالب كلم بسامهط نق

 ٌنئابوأ ناكف اهلمأ عم نيلزان ةنيدملا عيمج يف ًارشتنم ثتنم هشيج ناكو كلذب اوحرفف

 ٍدعامج ببسلا اذهب اوتفأو ٌةليِغ هولتق بِسامِهط شويج نم دحاوب اورِفظ اذإ ٍدنهلا
 رمأف مهنم :م ًاريثك دّقفف هّباحصأ دّقفتو هنع ثحبف كلذ َبِسامهط َناطلسلا غلبف ةريثك

 غلب ىتح رايأ ةثالث يف هردجو نم نولي اولاز اذ « ٍقئيدملا لهأ لتقب هّشويج

 بفيسلا عفرب ثلاثلا مويلا دعب مهرمأ مث . بفلأ ةئم ىلع ٌةدايز دنهلا نم ىلتقلا

 نئازخ نم ذخأو لاومألا نم مهعم ام جرختساو ٍةنيدملا ٌلهأ رداصو نامألاب ىدانو

 اهئاطلس راصو ءينهلا َدالب خّود دقو لحترا مث « هّذْخَأ بحأ ام مهئاطلس

 مورلاو ماشلاو ٌرْضم ىلإ وزغلا ىلع مّرع مث مهدالب ىلإ داعو اهيف هل ًبئان روكذملا
 نيملسملا نع عفدو هّرش هللا ىفكف هب مهل ةقاط ال هنأب اونقيأو ٌكولملا هثفاخ دقو

 تناكو هشارف ىلع وهو هولتقف هيلع اوؤطاوت هناملغ نم ةعامج هيلع طلسو هّوَض
 رابخأ نع انربخأ نم رابخأ نم يظْفِحب قلع ام ٌلصاح اذه . نينس مست هكلم ٌةدم
 ىلإ لصو مث ٠ ٍرايدلا هذه ىلإ نيلصاولا ءابرغلا نم مايألا كلت يف مهربخأ نَم

 ٌركذو ٌبِيامهطل ءابطألا ةلمج نم هوبأ ناكو ٌميكحلا ٌيمّجعلا ُميهاربإ ديسلا ًءاعنص

 نم ًاسياس هرمأ ءادتبا يف ناك هنأ انربخأو 27[ بئاجعو بئارغ ] هرابخأ نم انل

 ٍمجعلا ّدالب ازغ ٍدنهلا كِلَم نأ قفتاف نّدبلا وق ٍةقلخلا ٌميظع ناكو لامجلا ساّوُس

 ًاميلقإ اهحتفي ٍدنهلا ٌناطلس لاز امف ةلاطبلاو وهللاب ًٌالغتشم كاذ ذإ اهئاطلس ناكو

 ناطلس اهيف يتلا ٌةنيدملا الإ بي مل ىتح ٍنيدم دعب ةنيدمو ,ميلقإ دعب [ 14! ]

 ىلإ مجعلا ُتاطلس أجتلا مث ةلاطبلا نم هيف وه امب ٌلغتشم مجعلا ٌناطلسو مجعلا

 هنم عقو املف دنهلا بحاص نم ًافوخ ٍةنيدملا كلت يف اهيف ٍدَقتعملا ٍيهاشملا ضعب

 ةنيدم نع هعفدو ٍدنهلا ٍناطلس داهج ىلإ سانلا وعدي ٍةمجرتلا ٌبحاص ماق كلذ
 وهو ةنيدملا نم اوجرخو ٌةعامج هّعيتف اهذخأ ىلع فرشأ دق يتلا مّجعلا ٍناطلس

 نئادم يف مهنم ناك دق نم اوجرخأو مهوعبتو ٍدنهلا ناطلس َشويج اومزهف مهّمامأ
 ٌبحاص راصف « ةنيدملا ىلإ اوعجر مث مجعلا دالب نم مهوجرخأ ىتح مجعلا



 ععمو مجعلا دالب كلم بسامهط

 ّيمجعلا ًناطلسلا علخ ىتح ىوُقي هُرمأ لاز امو مجعلا ةكلمم يف مّلكتملا ٍةمجرتلا

 مجعلا دالب يف اولعف امب مهل ًائفاكم ٍدنهلا ّدالب ازغ كلذ دعبو « ًاقباس روكذملا

 انت فصوو ُرصحلا هيلع يتأي ال ام بُهنلاو رسألاو لتقلا نم مهدالب يف هنم عقوو
 حطس ىلإ يناثلا َمويلا جرخ َةليِغ هباحصأل لتقلا نم انمدق ام دونهلا نم ناك امل هنأ
 ًاسبال ناكو تاهجلا عيمج نم ٌةريبك ٌةحْنُش هلوحو ٌعفترم ٌناكم وهو اهعماج
 عياجلا لوح هشويجو عماجلا حطس ىلع دعص مث لئلا ٌةمالع كلذو « ةرمخلل

 هّلسو هّقيس ذخأ مث ةعاس ٌرقتساف هب ُرمآي ام نوبقتريو هيلإ نورظني هتاهج عيمج نم

 اوّعسو مهحالس اورّهشو ًةدحاو ٌةحيص ٌشيجلا حاصو ًالولسم هعضوو هدمغ نم
 رضعلا تقو ىلإ مويلا لوأ نم كلذ رمتسا مث هودجو نم نولّتقي ٍةنيدملا وحن
 دونهلا نم عقو اميف هل َبْنذ ال هنأ َملعو هّنمأ دق ناكو « ٍدنهلا ٌناطلس لّصوف

 نيب هسفن نمر مث هتبقر ىلع هل ًاعضاو ٌروهشم ٌُفيسو ٌروشنم ٌنّمك هيلعو لّصوو
 لصو ةنيدملا لهأ ٌُبلاغ كّله ناك دق ٌناطلسلا اهيأ لاقو . ةمجرتلا بحاص يدي
 عمس املف . رارشألا نم ةريسي ةعامج نم الإ عقو ام عَقي ب ملو رايخألا ىلإ ّلتقلا
 بهذف هدمغ يف هدمغأف مويلا لوأ يف هلس ناك دق يذلا [ 155 ] ففيسلا ّدخأ كلذ

 نمف دنهلا ّلهأ لُّثقي راص يذلا شيجلل نوحيصي هلوح نيقابلا نم ٌةريثك ٌةعامج

 ٌبحاص نأ ميهاربإ ٌديسلا انل هركذ ام ةلمج نم مث . لّثقلا َكرّتو عّجر َّحئاصلا عميس

 نم هل بنذ ال نم لّثقي راصو ءامدلا كفس نع كلذ دعب ُربصي ال راص ٍةمجرتلا
 يف وهو هلتق ىلع هدنج نم ٍرفن ةئمثالث رحنو هيخأ نبا ٌيأر عمجأف هتّيعرو هباحصأ

 ٌرابخأ هلو . هولتق مث هتبيَه نم مايخلا يف مهُرثكأ طقاست دقو هيلع اولخدف « وزغلا
 . ةليوط

 اع #



 ةمجغملا ءاظلا فرح

 ©)يودعلا ُيراصنألا تباث نب حلاص نب دمحم ْنِب ٌرْفاظ 7

 ناكو هديغو َنايح وبأ ٌحيشلا هنع هاور ٌديج ظن هل ةنماثلا ٍةئملا ءارعش نم

 : هنمف « ًارّيخ ًاريقف

 لازغلاب تّملتلا يف يرْرُتو هيت ٌناصغألا ٌلَجختف ُنِيِمَت

 لامجلا لك هب ثّديأ دقو ثطغت دقل رازإلاب ُبّسحتو

 لالهلاب رظاونلل ٌُحّمستو آهيت ّردبلا يطغُت ْمِل اهوُلَس

 لالُولا هرب اهظافلأ يفو ران بّعلاب اشحلا يلْصُت حلو

 (””ْئِموُيفلا ُينيصغلا فرش نب دمحأ نب ٌرهاظ 7

 مظنو مُهف عم هّقِفلاو وحنلا يف ٌةليضف هلو ٍنماثلا ٍنرقلا سأر ىلع ًابيرقت دلو

 اهنع [ ١47 ] ضرعأ مث ٍةيحانلا كلت يف هفالسأك رمألا رشابو «٠ تادلجم يف ريثك

 نب دمحأ ّنب دمحم َحيشلا بحصو داروألاو ةدابعلا ىلع لبقأو نيدلا يفرش هدلول

 : ضورعلاب ًاضّرعُم هرعش نمو َرضم َلَخَدو جحو هيلع هّتكرب ثداعف ٍلهْلَهُم

 َتايلباَذلا ٍديدم َليوط ىكحت ىتاّيلب ادلا لامكل ثّرتاوت

 تاآلِضُملا اوهألا حرسنُم بفيفخ ىلإ عيرسلاب يفقح براقت دقو

 . ةئمنامثو

 )١( مقر "5 /؟ ) ةنماكلا رردلا ١59؟1(.

 ) )7يف ةمجرتلا . ( 574/5 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 655 مقر 1/١٠؟) نيفلؤملا مجعم

 عماللا ءوضلا ) ١4 هيفو ( 01 مقر ١ يمريفلا فرشم نب دمحم نب رفاظ «2 .



 معا دمحم نب دمحم نب دمحم نب ةريهظ

 نب يلع نب نيسح نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب ةريهظ
 ©7ئكلاملا ئيكملا ْيشرُقلا ةريهظ نب ةّيطع نب دمحأ

 نيعبرأو ىدحإ 44١ ةنس ةجحلا يذ ٍنف دلو َةريِهَظ نباب هفلسك ٌفورعملا

 ّيعرَفلاو ّيلصألا بجاحلا نبا ٌرّصتخمو ةيوونلا نيعبرألاو ٌنآرقلا ظفحف ةئمئامثو
 نيرخآو مامُهلا نبا ىلع ضرعو « وشنلاو ٍثيدحلا ةيفلأو ٍديز يبأ نبال ةلاسرلاو

 نبا ىلع ّقطنملاو ٌلوصألا ذخأو ةيبرعلا ذخأ هنعو رداقلا دبع يضاقلاب هّقفتو

 ءاضق يلو . ةيبرعلاو هقفلا يف ًاعراب نساحملا ريثك ًانّيد ناكو « هريغو قوزرَم

 20[ ةئمنامثو نيتسو نامث ] ( 818 ) ةنس ىف نميلا ىبأ نبا دعب ةّكمب ةيكلاملا

 دحألا ةليل تام نأ ْثَبلي ملو هرصب فعَّضل هنع لصفنا مث ةهازنو ةفعب هرشابو
  ةنسلا كلت نم ةّجحلا يذ َنماث

 ع

 ةلَمُهُملا نيعلا فرح

 29[ ةضوعم نب ]"”رهاط نب ذواد نب باهولا دبع نب ٌرماع -89

 هيبأ ةلافك يف أشنو هِفّلس ّلحم ةنارقملاب ةئمنامثو نيتسو تس 477 ةنس دلو

 فلتخاف رفاظلا َكلملا بّنَلو هيبأ دعب ّنميلا كلم مث « ًاليلق لغتشاو َنآرقلا ظفحف
 ةدغصو ةءاعنص مث ةماهتو ٌلفسألا َنميلا كّلمو « اونعذأو مهّرّهقف ٍرماع ونب هيلع

 ببسلاب هوبلغ نميلا ىلإ ٌةسكارجلا جرخ املو ء نوصحلا نم امهنيب ام َبلاغو

 . ( 59 مقر ١5/4 ) عماللا ءوضلا »22

 .[ ب ]1 نم ةدايز (؟)

 . (18 مقر 09/1١ - 5٠١ ) ملعلا رجهو , ( 508/9 ) مالعألا ()
 .1ب ]1 نم ةدايز (4)



 ١ يلع نبدمحم نب يلع نب رماع ديسلا مم

 ة*يش يهو هرئاخذ عيمج ىلع اوّلوتساو نيدلا فرش مامإلا ةمجرت يف هّيمدق يذلا

 8517 ةنس عيبر رهش رخآ يف ءاعنص بيرق هولتقو هنئادم نم هوجرخأو ٌرضحلا قوفي

 ْ . ةئمعستو نيرشعو شالث

 يفو (ديبَّز ةنيدم رابخأب ديفتسملا ةيغي ) يف ٌعَبيَدلا هل ىّرجام حرش دقو
 َبّتكلا بحيو مهُمركُيو ءاملعلا بحي ناكو ( نوميملا ٍنميلا رابخأب نويعلا ةرق )

 مداخلا ٌباتك كلذكو نميلاب كاذ ذإ نكي ملو يرابلا حتف ليصحتب متها ىتح

 هللا ٌمالس تيبلا لهأ ةمئأ نم ٍةعامج نيبو هنيب ةمئاق ٌبرحلا لزت ملو يشكرزلل

 بئاصم مظعأ نم اهيف ُسسفانتلاو ةسايرلا ٌةبحمو . هيلع ًةراتو هل ةراتف مهيلع
 : هلوقب ٌعبيدلا هاثر دقو ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن نايدألا

 سانلا يف سانلا ٍلدعأ هيخأ دعبو رماع دعب نم ''[ُنيّدلا] عاض يلخأ

 سايلا ةياغ يف سانيإلاو نمألا نم اننإ لاو هللاو دقق ذمف
 يلع نب دمحم نب يلع ْنِب ٌرماع ُديسلا

 2”نئلع نب دمحم نب مساقلا مامإلا مع

 ٍرماعب ٌفورعملا وهو «مساقلا نب نسحلا ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت دق

 نمحرلا دبع يضاقلا ىلع أرقو ةئمعُمتو نيتسو سمخ 476 ًةنس دلو .ديهشلا

 ٍنيدلا يفرش مامإلا نب ٌيلع نب ٌنامثع ديسلا ىلع ٌفاّشكلاو ةيبرعلا أرقو يمحّرلا
 نبا ىعّدا املو ءىلعلا بلطل كلانه هلهأب ّنكسو ٍمساقلا مامإلا ةوعد لبق ٌمابشب

 دالب نم حتتفاف دونجب هّجوت مث لّصوف هيلإ بتك ةراق دالبب مساقلا ٌمامإلا هيخأ
 امف نانِس ايْحَكْلِإو نسح ريزولا ًداضعأ [144] اوناكو اريثك نيدلا سمش لآ ءارمألا

 اورّدغ ًةعاق لهأ نم ًةعامج نإ مث )9٠١4( ةنس ىلإ )9٠١1( ةنس نم كلذك لاز

 ىلإ اوُعَسف هاوس ّقْبي ملو هباحصأ هنع قرفتو كلانه مهنم ًةأرما جّوزت ناك دقو هب

 . نيذلا [11 يف 4(
 . ( 1733-7174 /9؟ ) رثألا ةصالخ . ( 707 / ) مالعألا (؟)



 8 نيسحلا هللاب روصنملا مامإلا نب سابعلا هللا نيدل يدهملا مامإلا

 هب اوفاطف ماش هولخدأو هورسأ مث 5 هب اوطاحأو هيلإ اولبقأف هدّرفتب , مهوربخأو كارتألا
 سمش ني دمحم نب ةمحأ ديلا موي نبكوك ٌديمأو لمج ىلع ميشو ًنابكوك يف
 مير ينب يف ناكو ناني ايخكلإ ىلإ ةعامج عم كارثألا ىلإ هب لسرأ هنإ مث نيدلا
 ولتي ناك لب ىوكش الو ٌنينأ هل عّمْمسُي ة ملف ٌربصو هُدْلِج خلف حلسُي نأ هب رمأف
 مث ٠٠١4 ةنس بجر نم شع نماخلا ٍدحألا موي كلذ ناكو « صالخإلا ةروس

 ةاعنص ىلإ لمج ىلع هب لسرأو ًانْبِر فيرشلا هَّدْلِج ىلمأ ًانانس نإ مث . فلأو
 رئاس نفدو نميلا باب ةنميم ىلع رئادلا ىلع هيت نح ريزولا ىلإ ! باف !
 ٌروهشم كلائه هُربقو مامإلا رمأب رمحخ ىلإ لقن مث ؛ « ميرَص ينب نم ًةمومَجب هدسج

 كلانه ٌحيرض هيلعو ةيْفُح ىلع هنفدو َدْلِجْلا ّدخأف ةعيشلا ضعي لاتحا مث .
 ٌيروُسَملا نيدلا ٍيعس نب دمحأ يضاقلا هاثرو نميلا باب لخانلا نيمي ىلع يو

 : اهنم تايبأب

 ارماق رجألا نم ًامهس هب ٌتلنو ًارئاز َتثج ْنِإ ٍربقلا اذه ٌوئازأ

 ارماع هللا يف َتْرُر امل هيلهأو 2 هّيصوو ىفطصملا ّقح َتيدأو
 رماع ّيفينحلا نيدلل ناك نمو ٍدمحأ لآ نم ٌمشلا ماركلا ليلس

 هللاب روصنملا مامإلا ْنِب سابعلا هللا نيدل ٌيدهملا ْمامإلا
 27 لكوتملا مامإلا نب نيسحلا

 نب مساقلا مامإلا نب نّسحلا نب دمحأ ّيدهملا مامإلا نب ٍنيسحلا نب مساقلا

 اهدعبو هتفالخ لبق أرقو « بفلأو ٍةئمو نيثالثو ىدحإ ١١1 ةنس يف دلو . ٍدمحم

 ناك مث يسبكلا يرابلا فطل نب هللا ٌدبع ٌةمالعلا ٌديسلا هتفالخ لبق هيلع أرق نّمِمف
 ةنس يف هدلاو تام املو . ًاميخف ًاميظع ًاسيئر هللاب روصنملا مامإلا هدلاو مايأ يف

 هعيابو ٌةملكلا هيلع ُثقفتاو هوعيابف ةمجرتلا بحاص ىلع ئسمانلا عمجأ )١1151(

 ًالداع ًايكذ ًانطف ًامامإ ناكو لكوتملا نب ٌدمحأ همعك هدلاو ةعاط نع ًاجراخ ناك نم

 )١( ص مارملا غولبو ( 770/8 ) مالعألا ١لا و4١٠١ .



 نيسحلا هللاب روصنملا مامإلا نب سابعلا هللا نيدل يدهملا مامإلا 0

 ًافصنم لدعلل ًابحُم ملعلا لهأ ىلإ ًالئام ريخلا ىلإ ًاداقنم مهلا ّيلاع ريبدتلا ّيوق

 مهيف هلاّمع ةريس نع ًاثحاب هتّيعر لاوحأ ىلع ًاعّلطم ًامزاح ًاسويّس مولظملل

 يف ٌةديدش ٌةبيه هلو كلذ هيلإ نولِصوُي ٌنويع هل « لاوحألا نم ٌةيفاخ هيلع ئيفخت ال

 ببسلا اذهبو « هيلإ لقنّيس هنأ نوملعي مهو الإ ًاثيش نولعفي ال هّصاوخ بولق
 . نيذلا ةاغُبلا نم مهُبوني ام اياعرلا نع عقدي ناكو ملاظملا نم ٌريثك تعفدنا

 مُهفلْأتي قرات ناكف ةيع ةيعرلا كالهإل ةقيقحلا يفو ةفيلخلا ىلع ةروصلا يف نوجرخي

 يف هناطلس مظعو . ةيعرلا نيبو مهنيب لوحت هدانجأ نم ةفئاط لسرُي ةراتو ءاطعلاب

 ةديعبلا تاهجلا نم بدألاو لعل لهأ هدّصقو هدكذ رهتشاو هّئيِص دعُبو نميلا

 دعب ملعلاب ًالغتشم ناكو « ٍرايدلا ٌءابرغ اميسال ٌةليضف هل ناك نمل هماركإ ديزمل

 ًارقو ٠ بتكلا نم باتك يف ًارظان الخ اذإ حربي ال ةريبك َةلْغَش ةفالخلا يف هلوخد

 نع جراخ جورخ وأ غاب يغب ب نم ٌثداح ٌتدح اذإ ناكو « ءاملعلا نم ةعامج ىلع

 ٌتاقدص هلو هعّقدي ىتحا هيفد ريبدت يف لازي الو . هقلقأو كلذ هّمهأ ةعاطلا

 ٍداَضُقلاو ءافعضلاو ءارقفلا [ ١40 ] نم نيريثك ىلع ٌةيراج ٌةرفاو ٌتالِصو

 ٌةريثك ٌدسافم تعفدنا هيو . اهنس ٌةنسح ٌندس هلو ٠ ٌةّمج ٌنساحم هيفو نيدفاولاو

 لب ٍنميلا نساحم نمو ٍرهدلا دارفأ نم هنأ ٌلصاحلاو . هتفالخ لبق ًةدوجوم تناك

 هتكلمم فارطأل ًاظفاح « هدادنأو هداّسُحل ًاعماق هدادضأل ًارهاق لزي ملو « نمزلا

 لب  عداخ ٌعْذخ هيف ٌعجني الو ٌمماط هيف عمطي ال هتميكش ةّدشو ةيلوص ةوقب

 لب مالك هعم هئارزول سيلو تامهُملا ريبدتب درفتيو هرايتخا بسح رومألاب فرصتي

 وأ ةكلمملا رمأ نم ًائيش هيلع اوسِبْلَي نأ نوعيطتسي الو هب مهرمأي ام نولمعي
 ءانبأب ٌةلماك ٌةربخو لاجرلا يف ٌةّيلك ٌةداَقن هل ناكو « اياضقلا نم ةيضق يف هنوعداخي

 ةفيقح فرعي ىتح هب ّقيلي امب هنحتما مهنم صخش لاح هيلع سبتلا اذإو « هرهد

 نع ضابقنالاو فافّعلاو دهزلاب رهاظتي نم ٍرْثس كْنِه ىلع ٌةلماك ٌةردُق هلو « هلاح
 هتنُطف ةدوجب ٍةقيقد لخادم نم هيلع لُخدي هنإف « عقاولا يف ال رمألا رهاظ يف ايندلا

 ُبئاجع ليبقلا اذه نم هلو «ًارْبُخ هب طيحُيو هّرمأ هل حضتيف « هتركف ةوقو
 ةنس بجر رهش يف ىلاعت هللا هافوت ىتح ليمجلا لاحلا ىلع لاز امو ُبئارغو



 موز نيسحلا هللاب روصنملا مامإلا نب سابعلا هللا نيدل يدهملا مامإلا

 ٍرَّدكلا بئاوش نع ٌةيفاص هتلودو 3رُغ اهلك هُمايأو . بفلأو ٍةئمو نينامثو عست 8
 عيمج يف هرارقتسا ناكو «هّرهق الإ ٌجراخ هيلع جّرخ الو هرمد الإ ٌمئاق هيلع ماق امو
 عيوبو . هنع يضرو هللا همحر هفنل اهّدعأ يتلا هتّبقب نفدو اهب تامو ءاعنصب هتفالخ

 هظفح سابعلا نب يلع نيملاعلا ٌبر هللاب ٌروصنملا هّدلو رصعلا ٌةفيلخ انالوم هتوم دنع
 درب دذمحأ هيقفلا ٌربكألا هيزو ناكو . ىلاعت هللا ءاش نإ ٌةلقتسم ٌةمجرت هل يتأتسو هللا
 ىلإ هتفالخ لوأ نم هيلإ هدالب رثكأ ُرْمْأو هرومأ نم ّمهّملاب ًامئاق لازام يمهّتلا يلع
 ىلع ٌلابقإو ريخلل ٌةبحم هل نمزلا نساحم نم ُريزولا اذه ناكو « ليلقب هوم ليبق
 ٍنسُحو ةجهل قذص عم ٠ ءافعضلا ةاساومو حالصلاو ٍملعلا لهأ ىلإ ٌلْيمو ةعاطلا

 © فصوب هفصو وأ همظع وأ كيزو هنإ ٌلئاق هل لاق اذإ بضغي ناكو « ٍداقتعا

 هنإف هركذ ٌمّدقتملا شح يلع نب ٌنسحلا الإ هلثم هلاصخ عومجم يف هدعب ٍتأي ملو
 ىلإ ناك ام لامعألا نم هيلإ نكي مل نكلو ءاطعلاو لّذبلا ةرثكب هقافو هتقيرط َكلس
 ٌدالوأ ةمجرتلا بحاصلو . ةينميلا ٍدالبلا ٌبلاغ وه دالبلا نم اذه ىلإ يذلا نإف اذه

 نسخ ًاعيمج مهعمجيو ةليضف نع ولخي ال مهنم ٍدحاو ٌلكو تاداسلا ٌُثاداس مه
 يف ينوُت هللا دبع مهزبكأو « نافزعلا نم بيصنب ُكّسسمتلاو ٍقلُخلا ٌةدوّجو ٍةيسورفلا
 . هثمجرت يتأتسو يلع هللاب ٌروصنملا ٍرصعلا ٌةفيلخ ٌمامإلا انالوم هدعبو . هدلاو ةايح
 هدعبو . ٌرفاو تالامكلا نم ٌبيصن هلو مامإلا لآ رباكأ نم وهو دمحم [[45] هدعبو
 هدعبو . ٌةدّيِج ملعلا يف ٌةكراشم هلو تاداقلا ٍنايعأو تاداسلا لوحف نم وهو مساقلا

 عهاوقأو ًاملع مهُعسوأ وهو ٌدمحأ هدعبو . قارعألا م ميرك قالخألا ٌنسح وهو فّسوي
 ٌةيلك ٌةكراشمو ملعلا نم نونفب ٌةفرعمو بدألاو خيراتلا ملع ىلع ٌنيلك ٌغالْطا هل امهف

 يف ريظنلا ٌليلق ٌّقلْطُم ميرك وهو ةثحابملا ىلإ ٌةبْعَر هيفو « ٌرعش هلو « هنم عاونأ يف
 هترطف ةمالسو هعّضاوتو هقالخأ نسح يف ريظنلا ٌليلق وهو ٌليعامسإ هدعبو . هعومجم

 امك مهعيمجو « نوريثك مهو ٍةمجرتلا بحاص دالوأ نم ٌرابكلا مه ءالؤهو « هفافعو
 : ٌلئاقلا لاق

 هل حدم هيف [ ب ] يف (1)



 يسنوتلا يبرغملا دمحم نب سابعلا ديسلا موك

 "'يراسلا اهب يرْسَي يتلا موجنلا ٌلثم مهَدّيس ُثيقال ْلُقَت مهنم ّقْلت نَم

 «"”يسنوتلا ْيبرغملا دمحم ْنِب ٌُسابعلا ُديسلا

 فورُحخلا ملعب ٌةفرعم ]١41[ هلو ( 15٠١ ) ةنس يف ةءاعنص ىلإ مق

 دصقل قافوألا ملع يف هنع انذخأو َبئارغو َبئاجع كلذ يف هنم انيأر قافوألاو

 هعطقو ًاضايب ذخخأ مهارد ىلإ جاتحا اذإ ناكو « كلذ نم ٍءيش داقتعال ال بيرجتلا

 ٌبلقنتف اهيلع ولتيو ءاعو يف اهلعجي مث اهب لّماعتملا َةبرضلا روُص ىلع ًاعطق

 هتشتفو ءاعولا كلذ ٌُثذأف ٌةَدوعَّشو ًةليح كلذ ّنظأ ءادتبالا يف ٌتنكو . ٌمهارد

 ٌمداخ اهب ءيجي مهاردلا كلت نإ لاقف ينقدصي نأ هتلأسف ةقيقحلا ىلع فِقأ ملف

 كلذ نوكيو « ضايبلا ْطِق نم هلعج ام ردقب ءاعولا كلذ يف اهُعّضي نجلا نم
 ءانإ يف نيرضاحلا ٍدحأ َمتاخ عضي ناكو « يضُقَيف ءاضقلا نم ّنكمتي ىتح ًاضْوق

 عفتريو « ًاعِرْفُم اتوص ءانإلا كلذ يف نورضاحلا عمسيف ُبُدْرَيو ًءام هيف لعجيو

 ائيش متاخلا تحت ءانإلا يف ٌعَضي هنأ ٌتننظف ٠ هيحاص رجح يف عقيف ٌمتاخلا كلذ

 هيف عضوو ةانإلا عضو ىتح هتكرتف متاخلا اهب عفدي ٌةوق هل نوكي نداعملا نم

 ًءام هيف ٌعضأو ٌرخآ ًءانإ ْذُحَآ نأ ينرمأ مث . ًائيش هيف ذجأ ملف هتذخأف ُثمّقف َمتاخلا

 : هللا همحر سابعلا يدهَملا مامإلا رعش نمو )00(

 يحارتأ يف ٌديزيو هشويجب ينُعوُريَس سم هنأ معزي ٌرهدلا

 يحافك ٌلوه َنْسُخيلف هبوطخل ٌدلجتم يسنأ يرهد ردي مل

 يحالس ءاعدلاو ينصح ٌركذلاو يتنج ٌةعانقلاو يعزد ٌرِبصلاو

 انالوم تايبألا هذه لّيذ دق مث "60ص هناويد رظنا يناكوشلا مالسإلا خيش اهقبس دقو

 هيلع هللاب روصنملا نينمؤملا ٍريمأ نب ىبحي نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ
 : هلوقب 178 ةنس مالسلا

 خلإ حاتفملاب ٌتْلِجوُم هثحتاف املكف ّليمجلا يندّوع هللاو

 ©« ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 .(1 مقر 51-015؟/١) فرعلا رشن . ( 5988 مقر 5١ 94١/؟ ) رطولا لين (؟)



 نو يسنوتلا يبرغملا دمحم نب سايعلا ديسلا

 انغوسف التو "1 ُتلعفف ] كلذ نم ًائيش وه ّسسَمَي نأ نود نم متاخلا َعضأو يديب
 ري سمو و لل ٠ ساس دخج يف عقود ئاخلا عفتراو تدوصلا كلذ

 ًءاطع هاطعأو ةميظع ًةوسك هاسكو هللا هظفح رصعلا ةفيلخب لصتاو « ٌبئارغو

 ةبحص مّرع مث ملعلا بلطب ٌلغتشم كاذ ذإ انأو يلإ ٌدّدرتلا ُدثتكي ناكو ًاعساو

 ٍنميلا جاَجح هنع نولأسي بْرَعلا جاّجح نم ٌةعامج اذإو ةكم ىلإ لصوف ٍجاَجُحْلا

 هلاح نع مهولأسف نميلا لهأ نم مهعم ّجح نيذلا هتّقْفر اولأس نم ةلمج نمو

 كلذكو ًةضيرع ايند فّلخو تام هنأو برّغلا ٍراّجت رباكأ نم هابأ نأ مهوربخأف

 يف مهجلإ هفسحاو هتءورث نيب قيرطلا يف نميلا جاجح نم هقفار نم انل فصو

 لهأ نم هنأ ىلع لديام مهريغو هباحصأ دنع نميلا لهأل هركشو قيرطلا

 ةنيفسلا يف ٌءاملا عدٌعف رحبلا ىلإ اولصو مهنأ هوفصو ام ةلمج نمو . ِتاءورُملا

 نيب اولاح دق صوصللا نم ةعامج اهيف نكلو ٌبذع ءام اهيف ةريزج ِبرُقب مهو

 جورخلا ىلع ّدحأ زدقي ملو ءاملا ىلإ مهّمجاح تدتشاو ءاملا نيبو ٍةنيفسلا لهأ

 ٌصوصللا هآر املف ءاملا َبَرِق هعم جرخأو جّرخو هفيس ىلع ٌديسلا اذه لمتشاف

 ةموظنم ظفحيو ٍةوقلا َديدش نوللا ّيضيبأ قالخألا ّنسح ًامخض ٌدليوط ناكو اوبّره

 هفِرعي ام ىلع مّمصي ناكو ٍنيدلا لوصأ نم َلئاسمب ٌةفرعم هلو « ةيكلاملا هقف يف

 دنع رّضحي ناك يدنع ٌصخشو انأ ٌةرم ٌتنكو « هيلإ لام ٌنحلا هل رهظ اذإف

 املف ًارضاح نكي ملو هنم اهانْطِفَح دق قاقوأ ريرحت نم انذخأف ديسلاب يعامتجا

 ملف ةقاطلا يف هانلعج مث بهتلا ىتح راثلا يف هانْعَضو اهضعب ريرحت نم انْغَرف

 نم انئِجعف بهذو اهذخأف بهتلت يتلا قّرولا كلت ىلع ضقنا دق رئاطب الإ رْغّشن
 انل يكحي ناك دقو هلاحترا دعب ربخ ىلع هل مجرتملل ْفِقن ملو بجعلا ةياغ كلذ

 وأ ٍرهشأ ةئالث وحن هب عامتجالا ٌةدم ناكو ٌةبيجع تاياكح برغلا لهأ لاوحأ نم

 . ٌرثكأ

  0١لعفن [ب] يف .



 يرهاقلا مث يقشمدلا ميهاربإ نب ليلخ نب طسابلا دبع وع

 ()يرهاقلا مث ُيقشمدلا ميهاربإ نب ليلخ ْنِب طسابلا دبع 77

 عبرأ 786 ةنس دلو طسابلا دبعب يمس نم ٌلوأ وه : "”ٌيواختسلا لاق
 دمحم نب ىسوم نب ٍلمحم اهّرس بتاك ةمدخ يف أشنو « ةئمعُبسو نينامثو
 قشمدب ًابئان ناك نيس خيش ديؤملاب لصتا مث « هب ٌصصماو دومحم باهشلا
 5 هاطعأ ُدّيؤملا َنَطْلَست املف « ةيرضملا رايدلا ىلإ هعم مدق ىتح همزالو
 مدخلاو مّشحلا يف ةلودلا ٍءامظُع ٌكلسم كلسو ءاهب ةباتكلاو ةنازخلا

 تبهذلا جُرُتسلاب بكر امبرو « ءامدُتلاو سانجألا رئاس نم ]/1١41[ ِكيلامملاو
 ثديازتف ةرم َريغ هلوزن رّركتو . هل بيرقتلاو هيلع ٍلابقإلا ٌدئاز ٌناطلسلاو
 هلقمف ًاردان الإ دحأ ىلع مُلسيال راص ىتح هُمظاعت دازو ٠ هلك كلذب هتهاجَ

 ديؤملا ىلإ مهاكشف كدبع ْذُْح طساب اي مهلوقك ةوركملا هوعمسأو ةماعلا
 لاط املف . فيطل اي هللا اي لامر اي لابج اي مهلوق يف اوذخأف ءوس لكب مهدّعوتف
 لازي الو « هرّيحأو هنع اوتكسف جانجلا ٍضفخو مالسلاب مهيلإ تغتلا هيلع كلذ
 ٌكالمألا رّمعو « ةيطسابلاب ةفورعملا ةيراسيقلا أشنأو « ًادج ىرثأ نأ ىلإ ىّقرتي

 نب لامكلا نع ًاضوِع شيجلا َرظان رّْطَُط ناطلسلا ةلود يف راص مث ًةليلجلا

 يف غلاب ٌفرشألا ٌناطلسلا رقت ّرقتسا املف ( 874 ) ةئس ةدعقلا يذ عباس يف ّيزرابلا

 هصاصتخا دازف لاومألا عيمج يف ًاباوبأ هل حتفو ءافَحّتلاو مداقتلاب ةيلإ بّرقتلا
 ةيراد ذاتسألاو َةرازّولا 6 ب451 هيلإ فاضأو هيلع ٌلّوعملا وه راضو «هب

 نم ناكو ٌريزعلا هئبا رقتساو ٌفرشألا تام نأ ىلإ همدخ ضعبو هسفنب امهّدَّسف
 هيلع علخف قمّْقج ناطلسلا ىلإ ٌةنطلسلا تراص مث . هتنطلس يف ني نيمئاقلا مظعأ
 ٍرانيد لأ َفلأ هنم بلطو هسّيحو هيلع ضبق مث شيجلا رظن يف هرارمتساب

 ةئمثالث ىلإ تراص ىتح ةلودلا نايعأ نم هذيغو يزرابلا نب ٌلامكلا هب فطلتف

 )١( مقر 5114-30 /4 ) عماللا ءوضلاو . ( 9900/9 مالعألا 41( .

 )5( عماللا ءوضلا يف ) 754/5( .



 مومو يرهاقلا مث يقشمدلا ميهاربإ نب ليلخ نب طسابلا دبع

 هلايع ىلعو هيلع عّلَخ نأ دعب رفاسف زاجحلا ىلإ هّجوتلاب رِيأو قِلطَأ مث ٍرانيد ففلأ

 عم عجر مث ٌةنس ةكمب ماقأف ( 84 ) ةنس ٍرْخآلا عيبد رهش نماث يف هيشاوحو

 سرلقملا تيب اهنم رازو نينس اهب ماقأف هب رأ امل ًالاثتما قشم د ىلإ ّيماشلا بكرلا

 عّلخو ًاروهشم ًاموي ناكف ًةرهاقلا مدق مث « ناطلسلا ىلإ كانه نم ةيدهب لّسرَأو

 هيلع معنأ نأ دعب ّقشم د ىلإ داعو ةلئاه ةمِدُقتب لسرأ مث هدالوأ ىلعو هيلع

 داعو جح مث اهل ًانطوتسم ةرهاقلا ىلإ داع َنينس دعب مث اهب َنيرشع ةرئإب ُناطلسلا

 ناكو ةئمنامثو نيسمخو عبرأ 4515 ةنس ٍلاوش عبار ءاثالّثلا موي تامو ًاليلق ماقأف

 « مهيلع ًالّضفم ءاملعلل ًابحم ًاحودمم ءاطعلا ّعساو ًاميرك ًاسئاس آمشتحم ًاسيئر

 امل يرابلا حتف يف هركذ يذلا وهو هي لصتا نم ةلمج نم رجح نبا ٌظفاحلا ناكو

 اهيلع فقو نأ ىلإ اهّتوسِك نولوادتي ٌكولملا لزي ملو لاق ثيح ةبعكلا ةوُئسك َرَكذ
 اهل لاقي ةرهاقلا يحاوض نم ةيرق ( 7477 ) ةنس يف رصانلا نب ٌليعامسإ ٌحلاصلا

 لاق ةهجلا هذه ىلع اهّمَقو مث لاملا تيب ليكو نم اهنم نيثلثلا ىرتشا ناك سوسُيَب
 ًةنس هدنع نم اهاسكف « خيش دّيؤملا ةنطلس ىلإ فقولا اذه نم ئسْكُت ْلّرت ملو

 ٍنيدلا ٌنيز يضاقلا وهو « ِهِئانَمُأ ضعب ىلإ اهَرْمأ ضّوف مث اهِفُثو فْئَضل
 نع ٌفصاولا رجعي ثيحب اهنيسحت يف غلابف هِرمُّعو هقزر يف هللا طّسسب طسابلا ٌدبع
 ىهتنا . ةازاجملا لضفأ كلذ ىلع هللا هازج اهئسُح فصو

 مدح نأ مار 27[ يابقيقلا ] َرَموُج نأ ةمجرتلا بحاصل قفتا ام بئارغ نمو

 هضارغأ يف ًايشام هل ًاعضاخ ٍةمجرتلا ٌبحاص راص ىتح يقرت مث قفاو امف هدنع

 لبق اهيرتشيل ةمجرتلا بحاص ىلإ زيزعلا ٌّمأ ترضحأ كلذكو . ًاهراكو ًايضار

 مجرتملا راصف هدنع ُتّيظحو فرشألا ىلإ تراصف عنتماف فرشألا ىلإ اهلوصو

 هذه ْنأش اذهو ىشم امبرو اهمّدخي ةكم ىلإ اهعم راسو اهتمدخ يف يشمي هل

 . ايندلا

 . يابقبقلا [ ب ] يف (1)
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 (”نيدلا ات ْيموزخملا ْيناميلا
 اهب ماقف ّنميلا لخدو ةكمب ةئمّتسو نينامثو سمخ 780 ةنس بجر يف دلو

 عرثألا نمز يف ماشا مو اهب ماأف رسب ةمييا دعب رت مف مااا

 تام نأ ىلإ اهيف َن متساف ةرازولا ٌيلوسولا ةيؤملا ءآلوو (1715) ةنس يف نميلا
 هنم ٌرفف هّلاومأ حاتجاو ٌدهاجملا هرداص مث همّظعو هبّقف ٌرفاظلا هبا هالوو دّيؤملا

 مث ّيسيفنلا دهشملاب سّردف ( 75١٠ ) ةنس يف ةيرضملا ٌرايدلا لخدو ةكم ىلإ

 ىتح َسْلُبارطو َّرضمو ّقشمدو بلح نيب ددرتي لاز امو سدقملا تيب نطوتسا

 ناكو ٍرثتلاو مظنلا ىلع ىلع ٌةردق هل ناكو ةئمعبسو نيعبرأو عبرأ 1١44 ةنس يف تام

 نميلل ًاخيرات لمعو ء ريثألا نبا هيلع حّجريو لضافلا يضاقلا ىلع طي
 , هنامز ىلإ هيلع لّيذو « ءزج يف َناكّلَخ نبا خيرات رصتخاو ةاحّلل ًاخيراتو

 ( عزز ٌمأ ثيدح يف عّتسلا ٌبرطُت ) هلو ء ءزج يف ضايهل ءافشلا ظافلأ ًطَبضو

 ٌراصتخا هلو «٠ بدألا ٍنونفو ٍلوصأالاو هقفلاب ٌريبك ٌلاغتشا هلو . كلذ ُديغو
 نمو . ةياورلا يف هيلع ُدمتعُي ال : لاق هنأ هيرصاعُم ضعب نع يكُحو . حاحّصلا
 : هرعش

 ٌنامزلا كل ّمَدُي نأ لواحو يلايللا كب َّمَدُت نأ بْنِجت

 ٌناوهلا لّصح مأ َّرعلا َتْبصأ ًاتاذ َتْلَمُك اذإ ٌلْهحت الو

 مار  "6١هر/د5 ) ةنماكلا رردلاو ( 188/50 بهذلا تارذشو . ( دالك ) مالعألا 0)
 مقر 7494 547/5 ) تايفولا تاوفو . ( ١8/5 ٠ ) نونظلا فشكو .(17777 مقر
 .(7017 مقر 47/7 ) نيفلؤملا مجعمو . (1784 مقر ا//١ ) نغألا ضورلاو .(؟40
 . ( 8886/8 ) نيفراعلا ةيدهو
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 20يئايبصلا مث يدمضلا

 هدلاو ىلع أرقو . اهب أشنو ايبصب ًابيرقت فلأو ٍةئمو نينامث ١١8٠ ةنس دلو

 عئاملع رباكأ نع طخأف ( 15١5 ) ةنس ةاعنص ىلإ لحر مث ايبص لهأ نم نم هريغو

 هللا دبع ِنب ٌيلع ةمالعلا ٍديسلاو ءّدمحأ نب ب رداقلا دبع ةمالعلا ٍديسلا انخيشك

 نب نسحلا ةمالعلا انخيشو « ريمألا ٍدمحم ني رثلا دبع ةمالعلا ٍديسلاو « لالجلا

 نب يلع نب ٍنّسحلا نب هللا ٍدبع ةمالعلا ديسلا انخيشو « يبرغملا َليعامسإ

  ءالؤه ٍريغو « ٍبهْرَع يداه نب يلع ةمالعلاو « لكوتملا نب ٌيلع نب نيسحلا

 ةريثك لئاسم ينلأسو ًالماك ًاصاصتخا يب ّصتخاو ةددعتم نونف يف ينع ذخأو

 فزررصلاو وحنلا يف عّرب دقو هنطو ىلإ داعو ٍةرصتخمو ٍةلوطم ةبوجأب هيلع ُتِبِجأف

 همُهف نئمُحل ٌةدم برقأ يف ثيدحلاو ٍريسفتلاو لوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو

 ينئتاكي هنطو يلإ هعوجر دعب لاز ام مث هِنْمِذ ةوقو هكاردإ لامكو هرّوصت ةدوّجو

 كلذ عم وهو ىلإ هّبتكي ام نومضمب هيلع تبجأف ةقئافلا لئاسملاو ةقئارلا راعشألاب

 ةقداصلا ةدوملا نم هنيبو ينيب امل هتقرافم ىلع فّسأتأو يتقرافم ىلع فّسأتي

 دقو ٍنيقيقشلا نيوخألا نيب اهلثم قفتي دي ال دق لب ٌفصولا قوفت يتلا ةدئازلا ٍةبحملاو

 هيفو ٌدلجم الإ هل ستي ال ام ارثنو ًامظن ةيبدألا تاحراطملا نم هنيبو ينيب ثرج

 ةرضاحُم ةحالمو قالخأ مركو عبط ةفاطلو ٍدٌّدوت نسح عم ٌةحاجرو ٌةحاصف

 ةقفاوم نم هيلع لبُج امل هّئسيلج لمي ال «رابخألا قئافو ٍراعشألا قئارل ٌراضحتساو

 هتّيح هتيحأ اذهلو هديري يذلا دحلا ىلع فوقولاو « همئالُي امب ه هرطاخ بلجو سيلج لك

 ةاعنص ّلهأ رشاعف ٍدحأ لك هيلإ بغرو « ؛طاوخلا هيلإ [ 1491 ثيذجناو ٌبولقلا

 1١ /؟) نغألا ضورلاو . ( 719 مقر 196 - 717/7 ) رطولا لينو . ( 1958/9 ) مالعألا )0(

 مقر 7/4/7 ) نيفلؤملا مجعمو ٠ "١ص يبرعلا ركفلا رداصمو .(780 مقر ١١

 . ( 559/4 ) نونكملا حاضيإو ٠ دوب
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 نم هيلع ىفخي ال مهدحأ نم مهب ٌربخأ راصو مهِعاضوأ فالتخاو مهَعابط ٌفرَعو

 . ليلج الو ٌقيقد مهلاوحأ

 فيلأتلاو سيردتلاب ًالوغشم كاذ ذإ ٌتنكو ةيناث ةلحر ءاعنص ىلإ لحترا مث
 تاداهتجا رودصل ٌقئاقحلا نوفرعي ال نيذلا نم ٌةعامج ينافج دق هنكلو ءاتفإلاو

 نم نوداعي نولازي ال فّلخ نع ًافلس مهُيأد اذهو ( هوفرعو ٌهوِفلأ امل ٍةفلاخم ينم
 لصوف ٍدادجألاو ءابآلا بهاذم نم اوجّردو هيلع اوبأد ام فلاخو ٍداهتجالا ةبتُز غلب

 ُبهلو ٌةدئاز نيروكذملا نيبو ينيب ةشحاوملاو ( 1784 ) ةنس يف ةمجرتلا ٌبحاص

 نيدلا دّضعل هحرشو ىهتنملا رصتخم يف يلع أرقف ٌةعداص [ ١44 ] يفالتخالا را
 يداعُي لاز امو « ضورّعلا يف اهحرشو ةيزارخلا يف يلع أرقو « دعسلل هتيشاحو

 ءانبأ لاوحأ نم عجوتيو ميمحلا خلا َاَقَم ينيبغ يف موقيو ٠ يادوأ ُةداوُيو يادعأ

 يف ثلاث ٌةرم ءاعنص ىلإ لصو مث ٠ ٍنميلا رطُق يف ملعلا ٌةبلط هيلع لب امو ٍنمزلا

 دعب ربكألا ِءاضقلا لوبقب ٌتْنِحُتما دق كاذ ذإ ٌتنكو ( 1711 ) ةنس َناضمر رهش

 وحت ءاعنص يف هل ٌمَجرتملا رقتساف هللا هظفح رصعلا ةفيلخ انالوم نم هب مازلإلا

 ةمدانملا سلاجمو سيردتلا فقاوم يف رّضحيو قو لك يف يب لصتي ٍةنس يفصن

 انالوم هآلو ىتح « هتايبأو ِة ةقئافلا هرَقِفِب يّّدصاويو هتايبدأب ينُحراطيو ء سينأتلاو

 حاتفلا دبع ٍةمالعلا يضاقلا توم دعب ليَجُع نب هيقفلا تيب ءاضق هللا هظفح ٌمامإلا

 ٍةهازنو ةفعب ةنسح ٌةرشابم هرشاب دقو كلانه ضاق نآلا وهو ١ يجاوعلا دمحأ نبا

 هثزجأ دقو « ةفاطلا هيلإ علي ام رادقمو ٍلاحلا بسحب قحلاب عذصو ةلماك ٍةمُْحو

 ىلع ٌةردُق هلو يخويش رباكأ نم عامسلا يف يل ٌلراشم وهو هتيأود يل زوجي ام لكب

 دهتجي لب ًادحأ دّلقي الو ًالقنو ًالقع مولعلا عيمج يف ًةلماك ٌةكلمو رثنلاو مظنلا

 اهب ةحيرقلا ُتْضُر ةسامحلا نم يل تايبأ ىلع فقو املو « كلذب ٌقيقح وهو هيأرب
 : يهو ٌةياغلا تزجعأ اذإ ىطشسولا ةبترملا يف ًابغرم

 ٍديصأ َعوْزَأ لك ئهانت اهيلإ يتلا ىلإ ٌدوعصلا ةرملا زوغأ اذإ
 يدتغتو ٍةاْرَُبلا ُْشْفُر اهب حورت ٌلزانم ٍروسنلا قيلحت نود نمف
 ٍدَّلِبتلا دنع ٍريطلا ثافُب ٌراطم هنإ ٌرعلا حرص ىندأ كنع عدو
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 يفقاو ٌريغ ىنفلا لك ىتنلا وهف
 ٍمرْفُم ُللعَت ىطشولا ةياغلا يفو
 اهّننلا هبرضم تود نم ًالزنم ايأ

 ًافقاو ٌتوملا كوأش ئمرم نود ىرأ

 ٍدّمحم ٌريغ َنودلا نإ نوُدلا ىلع

 دّوفتلا ماقتم ىوْضُقلا ةياغلا ىلع

 دعقم لك هنود نِم ًادعقم ايو
 دصرمب كاقل ىوهي يذلا لكل

 : اهُوأ ينع باغ دقو ُلالحلا ٌرحسلا يه يتلا ٌتايبألا هذه لاقف

 هٌمايق الول هللا ٌقحو ال ينف

 هليبَقو هلآ نم ام جلبأو

 ٍةرارُز نب ٌبجاح ام ٍةَّمه وخأ

 ٍمكَدُم نم ٌُمهيفام بفلس وذو

 ٌبلقني ٌرقفلا هب ْمِدِصت نإ ْنميأو

 ٍدّدجتي مل ٍدجملاو العلا بابب
 دّوَّسُي مل نم تاداسلا ةلق ىلع
 ديزم نب ٌديزي يلاعلا الو اهوخأ

 دّعْنت نسحنلا هب ٌمدصت ْنِإو ًايتغ

 ٍركفلا ٍناحتما دصقل اهُتمظن لوألا زارّطلا كلذ نم يل تايبأ' ىلع فقوو
20 , 

 . يهو

 اومّيخ ةّرجملا قوف ٌتفلس يلو
 ًاعئمم ًاوأش علا يقارُم يف اوُهَر

 ٍدِّيس ريغ هموق يف ُمهنم امف
 فّلخت نم مهطاسوأ نع يبامو

 ىتفلا اَهْنِبلَي ٌمايألا اهنكلو
 ٌصصلاخف يراجن امأ ٌؤرما يتإو
 ٍرّوزم بوشل سالب ٌتسلو

 هٌثيبو اياندلا ئشغي ئنف نإو
 هسفنب ءوثي نم الإ ءرملاامف

 هنود شيعلا نم صفخ يف ٌريخ الو

 . 91- 95ص يناكوشلا ناويد رظنا (1)
 .دحا[ ب ] يف (9)

 بطّشُملا ")[بطخب] هنع ىرولا اوُداذو

 يبتْحُم دجملاب وهو ودغيو ٌحوري

 ]١5١[ يبكرم ريغ مهدجم يف اوبكر الو

 بّتكاو ٌرهدلا لأساف ىلاعف امأو

 بجحم ٌريغ سمشلا َءوَض ّنكلو

 بئطُم ءهامسلا قوف لزنم ىلإ

 برشم يأ نم ٌلذلا سأك ٌعْبجت



 ايبص يضاق نسحلا نب دمحأ عوف

 : لالجلا وذ هافاع لاقف

 بلطم لك نع َشيجلا ٌعورَي مظنب ًاعُردأ َرهدلا سسبلأ نماي كئيدف
 بّرتملا عيجنلا ٌرمحُمب ًاروطس مهلبذ ُةنسأ ثّطخ ىلألا كامن
 بنقم َريخ مهب ٌمركأ مهظافح ثدمغأ بهالسلا ُدْرُج اذإ ٌبوطخ

 بهشأ لك ىلع ًابهش مهُّتتسأ ثّعلطأ سمشلا َةيآ ىطغ ُعّقنلا اذإ

 ٍةقيقرلا راعشألا نم هنيبو ينيب رادام "06 داريإ ] ماقملاب ىلوألا ناكو
 مل هنأ ٌرّذعلا نكلو « ةقيرط لك نم ةفاطللا دهاعم ىلإ ٌثلخد يتلا تابتاكملاو
 ىلع اهب ٌتبجأ يتلا ٌُلئاسملاو ٌلئاسرلا امأو . اذه ُديغ ٍةمجرتلا ريرحت لاح رّضحي
 ركذل انضّوعت دق ذإو يلئاسر عومجم يف اهرثكأ ٌدوجوم ًادج ٌةريثك يهف هتالاؤس

 ٍرصخأب مهٌرابخأ ينتخلب نيذلا هتبارق ّضعب انهاه ركذنلف لضافلا اذه بقانم ضعب
 : ققحملا ٌةمالعلا هّدلاو مهنمف . ةراشإ زجوأو ةرابع

 «©"ايبص يضاق نسحلا ْنِب دمحأ 6

 ريمفتلاو ثيدحلاو لوصألاو ةيبرعلا ملع نيب نيعماجلا ؛ ءاملعلا رباكأ نم وه
 ماي أ لئاوأ يف انأو ءاعنص ىلإ لصو دقو ٌةقينأ ٌراعشأو ٌلئاسمو لئاسر هلو وقفلاو

 مهحلمأو ٌةركاذُم سائلا نسحأ نِم هّتيأرف نيفقوم يف هب ٌثعمتجاو بلطلا

 ثراد دقو [ ب41 ] مهف ٌةوقو ٍنْهَذ ِةَقدو ٍريبعت ةدوّجو ٍةفاطَلو ٍةفارظ عم ٌةرضاحُم
 هلعلو ءيش اهنم نآلا يل رّضحي ملو ةركاذُمو ةرعاشُمل ٌةنّمضتم ٌةبتاكم هنيبو ينيب
 بحاص مع هوخأ مهنمو . فرحألا هذه ريرحت لاح هرمع نم نيتسلا براق دق
 : ةمجرتلا

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.

 رطولا لينو .(958 مقر 5١؟/١) نيفلؤملا مجعم (؟) )١/ 856- 87,("ه مقر

 نغألا ضورلاو ) ١/" مقر 157/7 ) ملعلا رجهو . ( 50 مقر 56 ( .



 نضل يلكهبلا نسحلا نب نمحرلا دبع

 "''يلكهبلا نسحلا ْنِب نمحرلا ُدبع - ب 0

 ىّلوُط دي هل ءاملعلا رباكأ نم وهو هتاهج رئاسو شيرع يبأب فارشألا يضاق
 نم ٌريثك هيلإ غولبلا نع رّصقي ام قيقدتلاو قيقحتلا نم هدنعو « ٍداهتجالا مولع يف

 اه أ

 : ةمجرتلا بحاص وخأ مهنمو

 دمحأ نب ليعامسإ ج7

 ناك دقو نيماع وحن اهب ّيقبو ( ١171782 ) ةنس يف كلذ لعل ًءاعنص ىلإ لصو

 زقظي ملف ةفسلفلا ملعب ٌلاغتشالا هل ادب مث ةينيدلا مولعلا يف خويشلا ىلع أرقي ٌعَرش

 مهنمو . ّىدُس هترّجِه باهذو « يعسلا ٍتالَطُْبو تقولا عييضت ىوس لئاطب اهنم

 دمحأ ْنِب ْنسحلا 0

 ٌدجب ملعلل ًابلاط ( 1118 ةنس ةاعنص ىلإ لصو هلبق يذلا نم ُءْغصأ وهو

 خياشم نايعأ نع ذخأي نآلا وهو كاردإ ةوقو رّوصت ةدوجو نوكسو لقعو دهجو

 ةبارق نمو ل هريغو ىقتنملل يحرش يف يلع ٌةءارق هلو ٍداهتجالا مولع يف ءاعنص

 : هّمع نبا ةمجرتلا بحاص

 )١( نغألا ضورلا ) 5/١4١ (؟541 مقر 58  ؟5/15) رطولا لينو . ( "94 مقر ,
 ملعلا رجهو . 1057ص يبرعلا ركفلا رداصمو ) / ١470 مقر 15١(.

 . فلأو نيتئمو نيرشعو عبرأ 114 ةنمس يناثلا عيبر يف دوعلا حفن يف يلو أ قفز

 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشا

 لاقف رردلا دوقع يف شكاع همجرت يلكيبلا يلع نب نسحلا نب دمحأ نب ٌرسحلا اذه ةيفز

 يضاقلاو نمحرلا دبع هوئص هخياشم نمو فلأو ةئمو نيعستو عبرأ 1١١44 ةنس هٌدلوم

 ىلوألا ىدامج يف يفوتو يمزاحلا ٍدلاخ نب ٌنسحلا ديسلاو يدمضلا هللا دبع نب ٌدمحأ

 03 . هفلأو نيتئمو نيثالثو سمخ 1776 ةتس



 يلكهبلا دمحم نب دمحأ سنن
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 هرّمُع لعلو ٍةمجرتلا [ ١5١ ] بحاص دنع نآلا وهو نيققحملا ءاملعلا نم وه
 : اهنم تايبأب ىلإ بتك دقو « نيعبرألاو نيثالثلا نيب ام

 يذلا مولعلا ٌردب اي ٌردبلا

 هّمذ نإ ٌصقنلا هيرتعيال

 يشتخت الو كيداعأ ثبكاف

 ادغ لاقم ٌبْضَع مهل رظناو

 هّثْلِع نإ يفوطلا َنانِع خزأو
 يف ثلا َةلْوَص مهيلع َّلُصو

 حلال روشلاب ٌرهابلا هًؤوانس
 حاضتفالاو ٌصصقانلا ىرولا نم

 حاجنلاب ىتُملا كيتأي فوسف
 حافّصلا دق قانعألا دهذقي

 حاحّصلا يوري ثاحبألا ةبّذَح يف
 حامرلل ًالقتعُم هزريب

 هاثر ةديصقب هللا هافاع ىلإ بتك هناوُضِرو هتمحرب هللا هاّشغت يدلاو تام املو

 : اهعلطم اهب

 ٍلاصْيو مهسأب انامر دق يلابي ال هنأش ٌدهدلا اذكه

 . ١7؟91/ ةنس ( تامو)
 و

 : ققحملا

 ٌةمالعلا ىضاقلا هلاخخ ةمجرتلا بحاص ةبارق نمو

 2"”هللا هافاع ْيجاوَعلا نسح ْنب يلع -6

 ردنبب - كا مقرحألا هذه ريرحت لاح وهو , رايق 3 ةرخآلاو ايندلا لاما

 ملو ٍةفالخلا ةرضح ىلإ هلوصو دنع كلانه ىلإ همزع لبق هثيأر ٌتنكو ٠ سلا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . ( 99 مقر )١//591-3١8 رطولا لين 202(

 . ( 3313/ مقر ١110/9 ) رطولا لين (؟)



 م يجاوعلا نسحلا نب يلع نب دمحم

 ٍةقْلِخلا مات ةروصلا ٌليمج وهو « َبرقأ رّعّضلا ىلإ ًمايألا كلت ينوكل هب غمتجأ

 امس ليلجو هتافص ليمج ىلع هتاذب هآر نم لدتسي « ةئيهلا ُنَسح لكشلا نهب

 رع ٌةمالعلا هدلوو . هرمُع نم نيتسلا براق دق نآلا هلعلو « هتفارط لامكو

 : لامكلا

 يجاوعلا نسحلا نب ىلع ْنِب دمحم - 6

 رجأو هقفلاو وحنلا يف ينع ذخأو ملعلا بلطل ءاعنص ىلإ لحترا نمم وه

 ردنم يف هيلاو دنع حاس نآلا وهر ياو يل زوجي ام مب عيمج يف ةماع ةزاجإ هل

 يف بارطضالا عوقو دعب هلبق هدلاوو اذه تامو نيثالثلا براق دق هلعلو ةيحّللا

 ةَرْفُي نأ قحتسي ناك ءالؤه نم ٍدَحاو ٌلكو « ")هب ٍدومَح فيرشلا مايقو ةماهت

 . ةريسي ٌءايشأ الإ مهرابخأ نم يدل نكي مل نكلو « ٍةلقتسم ةمجرتب

 تفيرشلا اورّسأو ةماهت ىلإ ٌةيموّرلا ٌدونجلا تلصو 20[ 1747] ةئس يفو

 تفيرشلا مهدونج دئاقو ففارشألا ملاع اولتقو هيبأ َماقم ّمئاقلا ٍدومَح ّنب ّدمحأ

 نب دمحأ مهنم مورلا ىلإ فارشألا نم ةعامج اولخدأو ئمزاحلا ٍدلاخخ نب ٌنسح

 نحّتماو « مهريغو ةاضقلا نم مهرومأل نيّلوتملا نم ةعامجب اولكنو ٍدومَح

 هنع هللا َعفد هريغب لزن ام بقري ٌفئاخ نآلا وهو قلطأ مث سبُحو ٍةمجرتلا ٌبحاص

 ٌليلخ اشابلا وهو ةيمورلا دونجلاب لصاولا اشابلا دنع هل ُتعّفشت دقو . هوركم ّلك

 هنع َفِرْضَي نأ لجو َّرع هللا نم رُجرملاو هديغ هب بيصأ امب كلذ دعب ْبَّصُي ملف

 ةريس ركذب دوعلا حفن يف ٌيلكهبلا يلع نب نسح نب ّدمحأ نب نمحرلا ٌدبع يضاقلا لاقو )١(

 ٍمكاحلا يجاوعلا دمحم نب نيسح نب ٌىلع ريرحنلا ةمالعلا يضاقلا ًةافو نإ دومح نيزلا

 يف ًامامإ ناكو « يفلأو نيتئمو نيرشعو عبرأ 1114 ةنس مرحم رهش يف ةيحللا ردنب يف

 ٌقيقر ٌرعش هلو جازيلا ٌتفيطل ٍنايبلاو ٍرحدلَأو هلوصأو هقفلا عورف يف ىلوُطلا ديلا هل مولعلا

 .. خلإ
 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 .154[ب ]1 يف (9



 يجاوعلا نسحلا نب يلع نب دمحم مه

 اذه دعب مث . نيحلاصلا هللا دابع نمو « نيلماعلا ء ءاملعلا رباكأ نم هنإف رش لك
 يتلا ٍدالبلا عاجرإ ىلع مورلا نيبو 20[ مامإلا ] ىلؤَملا يدّيس نيب حلصلا ىرجأ
 تيب '"”[ ءاضقل ] هّررقي نأ هللا هظِفح مامإلا ٌتفرعف مامإلا ىلإ ٌففيرشلا اهبصتغا
 . ”9دمحلا هللو , ناك امك داعو كلذ ىلع هرّرقف ناك امك هيقفلا

 ) )1١ب ]1 نم ةدايز [.

 . ءاضق [ب ]يف (5)
 : هصن ام ( ب ) شماه يف 6(

 نبا سراف وبأ ٌناطلسلا زيزعلا ُدبع نيعلا فرح يف انه هل َمجرَتُي نأ قحتسي نمم
 انبحاص طخب ٌتأرق َناسمْلَت ىلإ ٌدصاق وهو تام سنوت ٌبحاص ٌدمحأ سابعلا يبأ
 نم ماني ال ناك هنأ هغلب هنأ هتريس نم بتك اميف يتبسلا ٌّقحلا ٍدبع نيدمحم هللا دبع يبأ
 تصقن اميز لب اق ديزي ل تاعاس برأ ليللا نم ثاني ام زادقم رح ىتح الق لإ لبل
 نم رثكُو ةعامجلا يف سانلاب مؤيو هسفنب دوي ناكو هكلم يف نا لإ ْتَش ل سيلو

 : اهنم . ّينوتب تاركذُملاو دسافملا نم ًاريثك لطبأ دقو « ٍريَخلا لهأ باقيو ركذلا
 رثكأل ناكو ةيثك ةيش ةنسلا يف هنم لضحيو , جئرفلل رمخلا بف عايب ٌناكم وهو ةلياعلا
 جمقلا لق هيلإ اكشو : لاق هدلوب نسحملا جرخأو مهّضّوعو هلطباف ُبتاور هيلع شرجلا
 ٌرانيد رعسب اذه ُميِبَأ ديرأ لاقو هدنع نم احمق مهيلع ضّرعف هَراَجُت اعدق قوسلاب

 كلذ قوفب هريغ نم ّدحأ ّيرتشي ال نأو ٍرعسلا كلذب هعيبب رمأف هوصخؤتساف « بفصنو
 هدنع ام عابُي نأ رمأف ًاليلق اوداز مهنأ هغلبف عيبا وه كرتف ٍرْدقلا كلذب اوعيبي نأ اوجاتحاف
 ملو سانلا لاح ةيشمت يف لّبحلا نسحأ نم كلت تناكف عيبلا ىلإ اوُرطضاف ٍرانيد رعسب

 ناكو رْشْعلاَو ةاكزلا ذخأ يف غلابي ناك هنكلو ٠ سوكُملا نم غيش اهلك هدالبب نكي

 رّضح هنأ ركذو . هدالب عيمج يف همايأ يف ٌلفاوقلا تّنمأ ىتح يقرطلا ةرامع ىلع ًاظفاحم

 « ّميرغلا فصنأو مكُحلا ليقف هيلع مكحف يضاقلا ىلإ ناتسب يف هل عزانم عم ًةمكاحم
 ؛ بحذلاب مكختي الو هيلع سيجي ال ريرحلا ني الو مسي قاوسألا يف راس اذإ ناكو
 رفاس امو ٌةرمتسم اهريغو ةرهاقلاب ءاحّلُصلا نم ةعامج ىلإو نيمرحلا ىلإ هاقدص تناكو

 ةرم فرع نبا هيلإ بتك داع اذإ اذكو اياوزلل يتساقدص هيدي نيب مدق الإ هرافسأ ةرثك عم طق

 ٌةامع مكنإف « ةرخآلاو ايندلا ريخب مكل اد انأو الإ هليل الو يلع ومي ًاموي ملعأ ام هللو
 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل رمغلا ءابنإ نم ىهتنا 877 ةنس تام نيملسملا ٌةرْضنو نيدلا
 , 7١١5 ةحفص ( 8) ءزج

 - يلو ناكو تام هللا دبع وبأ هل مج جرتملا زيزعلا ديع سراف يبأ يبرغملا بحاص نب دمحم



 مومو يضاقلا رافغلا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع
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 '"”ئيجيإلا نيدلا دضع

 َنيُز مزالو هرصع خياشم نع ذخأو ٍةئمَعْئَتسلا دعب ٌناريش يحاون نم جيإب دلو

 ٍنايبلاو يناعملاو لوصألاب ًامئاق لوقعملا يف ًامامإ ناكو ٌيواضيتلا ٌذيملت نيدلا

 عفتنا دقو «ىهتنملا رصتخم ٌحْوْش هلو . نونفلا رئاس يف ًاكراشم [ ١57 1 ةيبرعلاو

 ورش نسحأ نم وهو ٌرابكلا ٌءاملعلا هدمتعاو راطقألا يف راسو هدعب نم هب ُنمانلا

 قايس طمن ىلع حرشلاب يتأي هنإف هقّلؤم عاب لوط ٌفّرع هركدت نم « « ٍرصتخملا

 ضارتعالاب حيرصت نود نم ٌةشقانم هيلع ام حلضُيو ءافخخ هيف ام حّضويو حورشملا

 يف راصتخا عم هُركذ يغبني امم ءيش هّتوفي نأ ٌلقو « حارّشلا نم هُريغ هلعفي امك

 وهو هِتامَّدقمو مالكلا يف ( ُفقاوملا ) هلو . قوفي لب ليوطتلا ٌماقم موقي ةرابعلا

 لاؤسلا هلو . ٌنفلا ّقيقحت مار نم هنع ينغتسُي ال ُفصولا هنع رّضقي ٌباتك

 هلوق ىلع يفاشكلا بحاص مالك يف يِدَْبراجلا ققحملا ىلإ هرّرح يذلا ٌروهشملا

 ٍةنوشخ لضعب هيف باوجب هباجأو ["4 : سنوي 1 4 مِلْئَم ٍةَروُسم اونْأَم لف » : ىلاعت

 مل هنكلو هُحيش وهو همالكبو هب بَعالتو تاضارتعاب ٍةمجرتلا ٌبحاص هضرتعاف

 هل فَرْغُي ال قالخألا مراكمو ةماهشلاب ًافوصوم ناكو « آفسأ هوبأ هيلع فيأو هيبأ ٍدهع -

 عاتتمالا يف غلابتو نمت ةرم ريغ كلملا نع هل ىلخت دق هربأ 'ناكو « ديصلا يف لإ بَ

 ناك هنإ لاقيو هيلع ٌفسألا رثكف كانه اهأشنأ يتلا هتيوازب بْرَغلا سلبا رطب هتافو ترّدُقف

 يىتح كلذ رّركي ًءاسنلاو كايإ هل لوقي ناكف كلذ فرعي هوبأ ناكو ٠ يراوجلاب ًامرْغُم

 عامجلا ةرثك نم هيلع ىشخي هوبأ ناكف هيتبكر يف ٌمرو هل ِثّدَح ناكو عدت ريالو هّلِجْحُي

 ءزج رمغلا ءابنإ نم ىهتنا 410 ةنس يفوت لاقي اميف كلذ ببسب تناك هتافو َّنأ رديف

 1 . 5594 ةحفص (8)

 نيفلؤملا مجعمو . ( 1178 مقر 7717-751 /؟ ) ةنماكلا رردلاو . ( 596/8 ) مالعألا (1)

 1/6 /7؟ ) ةاعولا ةيغبو . ( )١141/5  ١15 بهذلا تارذشو . (5 مقر 06/50

 نيفراعلا ةيدهو .(678و 7178و ٠١16 /#”) نونكملا حاضيإو 1١4095(. مقر الك

 .(هكال/م)



 يماجلا دمحأ نب نمحرلا دبع 8
 بحاص' تاضارتعا نع باجأ دقو « هعم َبّدأتلا ٌقحتسي ىتح باوجلا يف هّفِصني
 ةيكلاملا ءاضق يلو دقو ًالقتسم ًافْلْؤم كلذ عدوأو يدزراجلا نبا ةجرلا [ 44
 نيبو هنيب ثرجو سفنلا ٌميرك ةبلطلا ىلع ٍلاضفألا ٌريثك ناكو ٍديعس يبأ مايأ يف
 ٌبحاص ينازاتفتلا ٌدْعَسلا مهنم البت ٌةذمالت هلو « ٌتاّيِرَجاَمو ٌثاعزانم ٌيرهبألا
 ٌينامْرَكْلا نيدلا ٌسسمش مهنمو ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتايس ة ةروهشملا فيناصتلا
 ةنس يف ًانوجسم تامو ةعلقلاب هسبحف َنامْرَك بحاص عم ٌةنحم هل ترجو امهُريغو

 . ةئمعبسو نيسمخو تس
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 عيمج يف عرب ىتح ٍلاغتشا ّلمكأ مولعلاب لغتشاو َناسارُخ تابّصق نم ماجب دلو
 ملعلاب ٌةرهش هل ناكو ًارفاو اظح كلذ نم لانف ةيفوصلا خياشم بجص مث يقراعمل

 هتكلمم ىلإ ناخ ديزياب مورلا ُناطلس هاعدتسا هنإ ىتح رايدلا نم اهريغو ناسارخ يف

 ىلإ ىهتنا املف ؛ مورلا تاهج ىلإ َناسارخ دالب نم رفاسف ينس ٌرئاوجب هيلإ لسرأو
 ىلإ ٌتلصو ىتح ٍناطلسلا ّرمأ ُثلئتما دق ينإ : هيلإ ٌناطلسلا هلسرأ يذلل لاق َنادْمَه
 امل مورلا دالب ىلإ لوخدلا ىلع ٌردقأ ال ينأل ٍراذتعالا ليذب ثّبشت ثّكشتأ كلذ دعبو انه
 يف هل رطخ هنأ هئاعدتسا يف ٍناطلسلا ٌضرغ ناكو « ٍنوعاطلا ضرم نم اهيف ٌعّمسأ

 لعجي نأ دارأف ءامكحلاو مالكلا ِءاملعو ةيفوصلا نيب ام ٌفالتخالا ٍتاقوألا ضعب
 ةيفاكلا حرش اهنم ٌتافئصم هلو . ّمت امف ففئاوطلا هذه نيب ًامكح ةمجرتلا ٌبحاص

 ةيسرافلاب ( ةوبنلا دهاوش ) ٌباتك هلو « ٍنآرقلا ريسفت يف عّرشو يماجلاب ٌروهشملا

 ٌسفانتي ةيسرافلاب ٌمظنو كلذ ٌريغ ٌتافنصم هلو ًاضيأ.ةيسرافلاب ( سنألا تاحّمنو )

 )١( بهذلا تارذشو .(؟95/9)) مالعألا )/1-7550 /97 361١( . نوئظلا فشكو )١/ ١لا

 و 71١١و( مهح2- خقالو كه5و مالو 68و ال 45و 414-14145و )؟/لا١١ و١٠94

 و56؟١ نيفلؤملا مجعمو .( 1915و 1847و اماناو 657١و الكر )١/ مقر الا

 نيفراعلا ةيدهو . 88 - 85ص ةيهبلا دئاوفلاو . تكشف )57”5/0(. ٠ حاضيإو

 نونكملا ) 1١4/4 ( .
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 . ةئمئامثو نيعستو ٍنامث ( 148 ) ةنس ًةارهب ( يفوتو ) ناسللا كلذ ُلهأ هظفح يف

 بجر نب دمحأ ْنِب نمحرلا ُدبع
 (!!ظفاحلا ٌيلبنحلا ْيقشمدلا مث ُيدادغبلا

 ةديفُملا فيناصتلا فئصو امهئيغو ٍراطعلا ٌنباو ٌيسنالقلا مهنم ًاقلخ عمس

 ىلع ٌليذو يذمرتلا ىلع حرش هلو « زئانجلا باتك ىلإ هيف غلب ٌيراخبلا ٌحرش اهنم

 ٍسمخ ا/48 ةنس بجر رهش يف تامو كلذ ذيغو ( ةلبانحلا تاقبط ) باتك

 . ")[ ناضمر وأ ] . ةئمعّبسو نيعستو

 ركب يبأ نب دمحم نب ركب ىبأ ْنِب نمحرلا ُدبع- قل

 مامهلا نب رضخلا نب رصن نب ليلخ نب رمع نبا

 يعفاشلا”[ ولوطلا ]””لصألا يطويسألا لالجلا

 444 ةنس بجر ٌلهتسُم قليل يل لوأ يف دلو . بفيناصتلا ُبحاص ةيبكلا مامإلا

 ٌضعبو ّيعرفلا جا جاهنملاو ةدمٌلاو نآرقلا ظِفحف آميتي أشنو ةنمنامثو نيعيرأو عست

 يف ّيفنحلا ىسوم نب ٍدمحم [ "١57 ] سمشلا نع ذخأو رحنلا ةيفلأو ٌيلصألا

 نونف يف يجايفاكلاو ينْمَّشلاو ٌيوانُملا يفّرشلاو ينيقّلُبلا مّلَعلا ىلعو « وحنلا

 )١( ةنماكلا رردلاو . ( 588/5 بهذلا تارذشو . ( 155/9 ) مالعألا )1517/5 51717
 مقر ال6 04/؟) نيفلؤملا مجعم« . (؟705 مقر  . )51961١نونظلا فشكو

 )١/جه الهو ”٠٠١ 9ا//5)و (ةثءو ٠ وؤو0ن١ ود١4١! و١284 و١9١١(.

 -601ال/ه) نيفراعلا ةيدهو . (780هو 86١7و 17١١و 7/8 ) نونكملا حاضيإو

 هلم (.

 .[ ب] نم ةدايز (0)

 تارذشو . ( 71/47 مقر 40 45/7 ) نيفلؤملا مجعمو .( 708 ١/78 ٠ ) مالعألا (5)

 نيفراعلا ةيدهو . ( 11 - 575/1١ ) ةرئاسلا بكاوكلاو . (00 - 01/48) بهذلا

 .( 0 ١17 مقر 7١ - 56/4 ) عماللا ءوضلاو . ( 544 4*5/ه)

 . ينولوطلا [ب ] يف (4)
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 ىلإ رفاسو ةعامج نم ٌثيدحلا َعمسو يعاقبلاك "'[ ٍةريثك ] ٍةعامجو ('”[ ٍةديدع ]
 زربو ٍراصمألا رئاس نم هرصع ءاملع ُدباكأ هل زاجأو اهريغو ةّلحملاو ًطايمدو موَيفلا
 ةديفملا فيئاصتلا فّتصو هّييص دُمبو هكذ رهتشاو َنارقألا قافو ٍنونفلا عيمج يف

 مولع يف ناقتإلا )و ريسفتلا يف ( روثنملا ردلا )و ثيدحلا يف نيعماجلاك

 َريسم راطقألا . يف تراس دق ٌةلوبقم نونفلا نم ٌّنف لك يف هفيناصتو ( نآرقلا

 يف ّيواخّسلا نإف . هيقانمل ٍدحاجو هلضفل دساح نم ْمَّلسي مل هنكلوا والا

 ٌعينش ٌبسو ٌعيظف بلت اهبلاغ ةملظم ةمجرت همجرت هنارقأ نم وهو عماللا " ”ءوضلا

 ءالضفلا عيمج يف باد كلذف مرج الو « ًاحيولتو ًاحيرصت هبقانمل ًطْمغو صاقتناو
 ةمجرتلا بحاص َفيلأت تبجوأ ًةسفانم ةمجرتلا ٌبحاصو وه ّسفانت دقو هنارقأ نم

 . ( يواخّتسلا غامدل يواكلا ) اهامس ةلاسرل

 نم تردص اهنأ عماللا ءوضلا يف لضافلا اذه ةمجرت ىلع ُملَّطملا يفرعيلف
 َبلطلا نِعِمُي مل هنأ ( هتمجرت يف هلاق ام ةلمُج نمف ) . هيلع ٍلوبقم ريغ هل مصخ
 ًاريثك (”[ ذخأ ] هيلع دّدرتي ناك نيح هنأ هّحويش دّدع نأ دعب لاق لب ٍنونفلا لك يف
 يبنلا ىلع ةالصلاو . ةيوبنلا ِءامسألاو . لالظلل ٍةبجوُملا لاصخلاك هتافنصم نم
 اهريغو ةيدومحملا بتك نم ذخأ لب لاق . هرضحي ال امو ءايبنألا تومو . يي

 رّيغف نونف يف اهب نييرضعلا نم ريثكل دهعال يتلا ٍةمدقتملا فيناصتلا نم ًاريثك
 لهاجلا هنم مهّوتَي امب اهتامدقم يف لّوهو هسفن ىلإ اهّبّسنو رخأو مّدقو ًاريسي اهيف
 نم هدرج نطنملا ميرحت يف هل ءزج هزربأ ام ٌلوأو . هضعبب يّنوُي ال امم ًائيش
 نم ًاعمج سّرد اذكو لاق ٌءالَضُفلا هيلع ماقف هرثكأ يف ناعتساو ةيميت نبال بفنصم
 لاق مث ًائيش نسحُي ال نمم مهضعب ىلع يلمُي راص لب ٌنولوط نبا عماجب ماوعلا
 . ًامرْضِح نوكي نأ لبق بّبزت هنإ ليق اذهلو . داك الو ْلِصي مل هنأ عم اذه لك

 . ةدع[ ب ] يف قفز

 . ريثك [ ب ] يف فسإ
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 هنإ ٍدَّضعلا يضاقلا نع لاق ثيحب « مهقوف نمف هخويش يف هّملقو هئاسل قلطأو

 ةلبانحلا باون ضعب نم كلذ ىلع زّزُعَو جالصلا ٍنبا لعن يف ةنعط نوكي ال

 ًالوبقم آدنتسم هيف دي مل امب وحنلا يف ّيضّرلاو ديلا صقنو « مهيضاق ةرضحب

 : ٌتلق : هل لاق اعمتجا امل هنإف « « كلذ نع عوجرلا ءابرّقلا ضعبل رهظأ هنإ ثيحب

 ؛ هريغ يف الو هسفن يف (11[ الصأ ] هل ىنعم ال فرحلا نإ لاق ٌيناجرُجلا ُديسلا

 20[ هَثمَع زت ]اميف ًادنتسم انذجوأف هيلإ هعبسن اميف كبيذكتب قطان ٍديسلا ٌمالك اذهو

 ضعب عم ُتْيذاجت ةكمب تنك امل [ب48] ينكلو ًامالك هل َرأ مل ينإ لاقف

 ©[ بيجع ] اذه لاقف « هيف هُندّلقو هّنيكح ام يل لّقنف ةلأسملا يف َمالكلا ءالضفلا

 . ىهتنا !؟ ذاتسألا اذه عم اذه لثم يف دّلقي 7[ فيك ] فينصتلل ىّدصتي نمم

 يف ًاكراشم ىّكسُي نأ ةجرد ىلإ ّفرتي مل هّوحنو ّيضّرلا أرق نم : لاقو
 لا : مولع ةعبس يف َرُخِبتلا قْزُر هنإ لاق ىتح ٌلسرتسي لازالو ءوخنلا

 يذلا نأ هدقتعأ يذلاو : لاق . عيدبلاو نايبلاو يناعملاو وحنلاو هقفلاو ثيدحلاو

 هيلع فقو الو هيلإ ُلِصي مل امم اهيلع ُتعلطا يتلا لوقنلاو هقفلا نم هيلإ ُتلصو

 ٌلدجلاو ٍهقفلا ٌلوصأ ةعبسلا هذه نودو : لاق . مهنود نمع ًالضف يخايشأ نم ٌدحأ

 اهْذُحَآ ملو ُثاءارقلا اهنودو « ٌضئارفلاو ُلسرتلاو ُءاشنإلا امهنودو « ٌفرصلاو

 « ينهذ نع هّدعبأو يلع ءيش ُدَسعَأف ٌباسحلا امأو « بطلا اهنودو « خيش نع

 تلّمك دقو [ ١54 ]لاق هّلمحأ ٌالبج لواحأ امنأكف هب ب قّلعتت ةلأسم يف ُثرظن اذإو

 ٍةلأسم لك يف ّبّتكأ نأ ُثئش ولو : لاق نأ ىلإ هللا دمحب ٍداهتجالا ٌثالآ يدنع

 ٍةنراقملاو اهتبوجأو اهضوقُنو اهكرادُمو ةيسايقلاو ةيلقنلا اهتّلدأو اهلاوقأب ًافينصت
 نوبتري نيدوجوملا ءاملعلا نإ لاقو . كلذ ىلع ُتْرَدَقَل اهيف بهاذملا ففالتخا نيب

 دعب ٌيواخّتسلا لاق . داهتجالا ةقيرط ىلع ًةبوجأ اهيلع بّتكيف ًافولأ ةلئسألا نم هل

 .[ب] نم ةدايز )١(

 . هتمعز[ ب ] يف (0)

 . ٌبجع [ ب ] يف (0

 . [ ب ] نم ةدايز (؟)
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 ضعب ٌلوق ّنسحأ ام هسفن فصو يف ٍةمجرتلا بحاص نع مالكلا اذه ّلقن نأ
 230[ ٌلوأ . ُفصَتم ] هنأ هب مهوُي امم هسفن نع هب فرتعا ام باسحلا يف نيذاتسألا
 ذكو . كلذ وحنو ءاكذ ّنف هنأب ّنفلا ةمثأ حيرصتل همهف ٍدْعُبَو هتدالب ىلع ليلد

 ءالضفلا ٌضعب هب عمتجا دقو « اذه وحنو هأطخ ٌرْثسيل داهتجالا هاوعد مهضعب ٌلوق

 هل َرَخآ ٌلوقو . ٌءاجّْرَم وحنلا ملع يف يتعاضب نإ لاقف ةلأسم يف هعم مّلكتلا مارو
 ةكراشم هل نم ّيقب ام معن هل لاقف اهُفرعي ٌّدحأ َيقب ام ٍداهتجالا تالآ نع ينْمِلْعأ

 نحنو يل مهزكذاف : هل لاقف ءقّرفم لب دحاو يف ٍعامتجالا هجو ىلع '''[ ال ] اهيف

 نكمأ هيف كمتو هملعب كل دحاو لك فرتعا نإف مهعم ملكتنو كل مهكتجن

 الث ىلع تداز هقيناصت نأ ركذو . ًآئيش ديف ملو تكسف كاوعد يف كفار

 عرش اهنم يقسو ينك ٍةساَرُك نود وه ام امأو ؛ ةقرو يف وه ام اهنم تب يأر باتك
 اهنمو .اهيف هل خيش ال هنأب هفارتعا عم . تاءارقلا يف ٌةّيفلأو .٠ ةيبطاشلا

 بابسأ يف لوقنلا ٌباتك ) اهنم رجح َنبا ينعي انخيش فيناصت نم هسلتخا ام
 ىلع تاعيدبلا ُتَكّتلا )و (ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا ٌنيع )و ( لوزتلا

 ( يسنو ثّدح نمب يستؤُملا ٌةركذت )و ( ٍجّرْدُملا ىلإ ٍجَّرْدَملا ١و ( تاعوضوملا

 ( نوعاطلا رابخأ يف نوعاولا هاورام )و ( هباشتُملا صيخلتب هبانلا ٌةفحت )و

 ُفشك ) و ( نيسّلدملا ءامسأ يف ٌءزج ) و ( سابعلا ينب بقانم يف ساسألا و

 لكف لاق ( ريبكلا حرشلا ثيداحأ جيرخت يف ريبعلا ٌرشن ) و ( باقلألا نع باقنلا

 ناكل اههجو ىلع احسن ولو اهْخّسْمَي مل اهسلتخا اذإ هتيلو انخيش ٌتافنصم هذه
 « اهّلك ًةدوجوم ٌتايخْسسَملا تناك نإ اذه « ديثكلا وهو « هريغل وه ام اهنمو . َعَفنأ
 يصيمقلا ىلع ّيعفاشلا َدنسُم أرق هنأ معزف ًةرم ينءاج . ةفزاجملا ٌريثك وهف الإو

 هنأ ربخأ ثيح هّبْذك نمضت امب ًاعّربتم ينربخأو ٌيصيمقلا ءاج نأ ثّبلي ملف موي يف
 ( ةيكملا ةقحتلاو ةيكئسملا ةحفنلا ) لمع هنإ لاقو ٌيواخسلا لاق . ٌبناج هنم ّيقب

 . لدأ فصنم [ ب ] يف قلد

 .[ ب ]] نم ةدايز (؟)
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 دحاو موي يف ٌيرْقَملا نبال ( فرشلا ناونُع) طمن ىلع « ةكمب وهو ةساّرك يف

 لوطي امم كلذ ريغ ىلإ ( يقارعلا ةيفلأ ) ىلع ًةقئاف ثيدحلا يف ًةيفلأ لمع هنأو

 نع أشني امو بفيحصتلاو فيرحتلا نم هل عقي ام ةرثك عم كلذ لك لاق مث هُحرش

 مهنأش يف مهعم سلج الو مهسورد يف َءالَّضُفلا محازي مل هنوكل ٍدارملا مهف مدع
 نَّم هيضتري ال ام دمتعاو بتكلاو رتافدلا نوطب نم هذخأب دنتسا لب مهسيرعتو

 وهف ةلمجلابو لاق مث ٌداهتجالا ىعّدا امل ًةفاك هيلع ٌسانلا ماق دقو . بحمص ناقتإلل

 ديزت تناك ثيحب همأ ىلع ىنح عفرتلا ٍديزمو سّهلاب هثرعأ لزأ مل ةباتكلا ٌيرس

 هنأ هنع لقنو . هَدْشُر م ُي هللاف كلذ نم ديازت يف هرمأ لاز الو هنم يكشتلا يف

 ّيبنلا مذ يضتقي ًامانم ىأر هنأ معزو . هللا ىلع ُتلبقأو ءارقإلاو ءاتفإلا ٌتكرت لاق

 دعب هللا رفغتسا هنأو ًءاتفإلاو َءارقإلا م َعجارُمل ةئس هسبحب َقيَدَّصلا هتفيلخ ّرم أو هل هلك

 اهذخأل قرغلا ىلع ٌفِرشم وهو ايتُقب هيلإ ةيج ول ثيحب ءاتفإلا ىلع لبقأو كلذ
 يف يكّركلا ''”[ ٍناهربلا ] مامإلا دنع لسوت هنأ كلذ نمو لاق . اهيلع بتكيل

 هل لاق امف لصألا َفْعِض هدنع نم دازو هباجأن هرظن تحت تناك ةّجحل هنييعت

 [ ١50 ] ضعبل لاق هنأ هسّوَه نمو لاق . هركشب ُنِؤْوُت ةملك يدبأ الو ًاريخ َتيِزُج

 ٌلصاح اذه . َّلكلا تنأ ريصت لب اذكو اذك كل انرّرق ٌءاضقلا انيلإ راص اذإ هتذمالت

 اهمتخو ٌيطويسلا لالجلا ةمجرت يف عماللا ءوضلا هباتك يف ٌيواخسلا هركذ ام

 . يواخسلا ىلع درلا يف يواكلا : هامس ًافّلْؤم فّلأ هنإ هلوقب

 اذه ىلع لماحتلا نم ٍلوقنملا اذه يف ام فصنملا ىلع ىفخي ال ( لوقأو )

 مدع نم هركذام ىلع لدي ال هيلع باسحلا ملع ةبوعص نم هب فرتعا ام هنإف مامإلا

 يف نآلا هدهاشن امك ًاردان الإ ّيكذ ىلع هيف حتفُي ال ّنفلا اذه [ 59 ] نإف ءاكذلا

 نونف نم ف لك ّلهأ كل عمجت هل لئاقلا لوق دنع هّبوكس كلذكو « انرصع لهأ

 قيقحت لبي ال ة ةريثكلا ٍنونفلا بر نأل فاصنإلا نع جراخ مالك اذه نإف ٍداهتجالا

 « ٍدحأ لكل ٌمولعم اذهو « هدارفنا ىلع هب ٌلغتشم وه نم هغّلبي ام اهنم ٍدحاو ّلك



 ركب يبأ نب دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع قف

 َبأد لازام اذه نإف ٠ بيعب سيل اذك ذخأو اذك ْخَسَم هنأ هلوق "'”[ اذكو ]

 وأ ٌضرتعي وأ حّضوُي وأ ٌرصتخيف هلبق نم بتُك نم ذخأيف ُرَخآلا يتأي نيفّتصملا
 دمعي يذلا كاذ ْنَمو . فيئصتلا ىلع ٌةثعابلا يه يتلا ضارغألا نم كلذ ّوحن
 ةقرو يف اهّضعب ىأر هنإ هلوقو ؟ همالك نم ْذْخَأي الف هلبق نَم هيف فنص دق ّنف ىلإ
 ثداز اهنإ لقي مل هنإف هتافتصم ٍددع ركذ نم ةمجرتلا ُبحاص هاكح ام ُفلاخي ال
 ىلع قدصي مسالا اذهو باتك ةئمثالث ىلع تداز اهنإ لاق لب ٍدلجم ةئمثالث ىلع

 ٌةيقب دنسملا نم ّيقب هنإ هحيرصتب ٌئييصيمقلا هبّذك هنإ هلوقو . اهقوف امو ةقرولا
 زهسلاو اميسال ؛ بلغألل ٌمكحلاو ةريسي ٌةيقبلا كلت تناك امبرف بيذكتب سيل
 ٍيملت وأ خيشلل امهُدحأ لصح هنأ نكمُيف ةيرشبلا ضراوعلا نم ٌنايسنلاو
 هذهف ة ناهربلا نع ٌةلطاع ىوعد ٌدَوجم بفيرحتلاو فيحصتلا ٌُريثك هنإ هلوقو

 لك ىلعو . ِناقتإ َعلبأ ٌةنقتُمو « ريرحت ّنسحأ ٌةرّرحم ةطيسبلا رهظ ىلع هّنافلؤم

 ٍلوبَق مدعب ليدعتلاو حرجلا ٍةمثأ لوق نم تفرع اهل هيلع لوبقم ُريغ وهف لاح

 نيذه نيب ةسفانملا لثمب فيكف ٍةسفانم ىندأ روهظ عم ًاضعب مهضعب يف ٍنارقألا
 مدع بجوي اذه نم ّلقأ نإف ! ضعب يف مهضعب فيلأت ىلإ ثضفأ يتلا نيلجرلا

 ىلع لماحتلا ٌريثك هنكل عوفدم ٌريغ ًامامإ ناك نإو هللا همحر ٌيواخّتسلاو لوبقلا
 ًانزو مهل ميقُي ال هنإف ( عماللا ءوضلا ) هباتك علاط نم كلذ فرعي امك هِارقأ رباكأ

 مل نمو هتّدمالتو هّحويش ُمّظعي امنإو « هيلع هنم طحلا نم مهُيلاغ مّلْسَي ال لب

 أ هرضِ ريغ نم ناك نم وأ « هيوم لبق عساتلا نرقلا لوأ يف تام نمم هفرعي
 رش فاخي وأ هّريخ وجري

 ىيحي نب طسابلا دبع ) ةمجرت يف عماللا ءوضلا هباتك يف هركذ ام ّنسحأ امو

 صيقنت نم هنوكلسي اميف ءاهقفلا ىلع راكنإلاب حرص امبرو لاق هنإف ( نيدلا فرش
 ٌرخآب اذإو ٌهيقف هيدي نيبو راداؤدلا دنع وه امئيب هنأ ىكح دقو . ضعبل مهضعب
 رمتساو سلجملا بحاص دنع صيقنتلاب ٌسلاجلا كلذ هلبقتساف راؤدلا نم رهظ

 )١( كلذك [ب ] يف .



 فل عوكألا نسحلا ني نمحرلا دبع

 مث ىفتكا ىتح [2١7 مداقلا ] هربدتساف فرصنا مث هيلإ ماقف مهيلإ لصو ىتح كلذك

 نابذاك امهنإ لاقف ُربخأ متنأ تلقف امهنم قداصلا نَم راداودلا ينلأسف لاق هّجوت

 نذؤُي امم ءاملعلا نم هركذ نم لاوقأ نم هلقن ام امأو . ىهتنا كلذ َّوحنو ٍناقساف

 اذه لاز امو هب حّرص امك ٌداهتجالا هاوعد كلذ ُبيسف ةمجرتلا بحاص ىلع ّطحلاب

 اهنأ ةيميت نبا ةمجرت يف كانفّرع دق نكلو ٍةبترلا كلت ىلإ غلب نّم عم سانلا بأد
 هيلع ببسل يدوُع نَم ٍنأش عفرب ًءارقتسالا هيلع لدي امك هناحبس هللا ٌةداع ترج

 . هملعب سانلا عافتناو هركذ عافتراو هّيوم دعب هئساحم ٍراشتناو قحلاب هحيرصتو

 اهب ثراسو راطقألا يف ُثرشتنا هتافلؤم نإف ةمجرتلا بحاص ُرمأ ناك اذكهو

 ءانثلاو نسحلا ركذلا نم هل هللا عفرو [ 1 راوغألاو داجنألا ىلإ ٌنايْكِدلا

 . نيقتملل ٌةبقاعلاو هيرصاعم نم دحأل نكي مل ام ليمجلا

 ٍيواخسلا نإف هيوم دعب شاع هنأل هل مججرتملا ٍةافو خيرات ٌيواخّتملا ركذي ملو

 هللا زواجت ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف يتأيس امك ( ؟) ةنس يف ( تام )

 رجفلا ناذأ دعب ةمجرتلا بحاص ٌثتوم ناكو همركو هلضفب انعو اعيمج امهنع

 ًةرْشع ىدحإ 4١١ ةنس ىلوألا ىدامُج َرِشع َمسات ٍةعمجلا موي نع هّحابص ٍرْفسُملا

 . ةئمعستو

 ©)غوكألا نسحلا ْنِب نمحرلا دبع

 ةمالعلاك اهخويش رباكأ ىلع ٍرامذ ةنيدمب اهأرق « اهُقَّقحمو عورفلا خيش

 راهزألا حرش يف سردو ةاعنص ىلإ لحترا من « هنارقأو ٌييبشلا دمحأ نب نسحلا

 يرد رتحي اناكف هيل اوعمتجاو ٌةبلطلا هيلإ ٌبِغرو' اهعماج يف رْفظم نبا ٍنايبو

 و ٠ ةليوط ًامايأ هنع نوذخأي ٌنمانلا لاز ام مث . نيعبرألاو نيثالثلا وحن ٌةعامج

 )١( مئاقلا [ ب ] يف .
 مقر 58/7 ) رطولا لين (؟) ١41١ ( يلع ني ليعامسإ يضاقلل ؛ نميلا يف هلقاعمو ملعلا رجف

 عركألا ) 4/ 7١١١مقر 784( .



 رمع نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع اه

 مث ٍنيسحلا نب سابعلا ٌّيدهّملا مامإلا ٌريزو ( موكألا ٍنسح نب يلع ) هوخأ
 مل ةكرابملا هيفالخ لئاوأ يف هللب روصنملا رصحلا ةفيلخ انالوم هدلول [ًاريذو ]
 ىلع ًاعيمج اوردوُصو ٍةمجرتلا ٌبحاص مهتلمج نم ناكو هتبارق َعيمج بّكنو هبكن

 ِبَّدعتو « مهلع جرْفُأ مث ( 1158 ) ةنس يف كلذ ناكو مهنم تّذخأ لاومأ ميلست

 تاعاطلل ًامزالم ناكو تام ىتح َسيردتلا كرت مث هل مّجرتملا ٌرّصِب فْعض هنأ كلذ
 يف ًاقّئاتم شيعلا ةفار كلذ لبق ناكو « هرصب باهذ مايأ تاعامجلا ىلع ًاظفاحم
 هافك دق كلذ ىلإ هنم تافتلا الو قزرلا بلطب هل ةلغش ال هِسّبلمو هبَرْشمو همعطم
 ( نسحلا ُنِب هللا دبع ) ُرَخآلاَو هركِذ ٌمّدقتملا ( ٌيلع ) امهدحأو بلطلا َةنْؤُم هاوخأ
 مايأ يف تامواخملا ردنب يلو ىتح ٍةلودلا لامعأ نم ٍةليلجلا لامعألاب ًاقّلعتم ناكو
 . ٌيدهَملا مامإلا

 :يذ رهش يف تامو نيسحلا ٍريمألا ءافش ٌلئاوأ ةمجرتلا بحاص ىلع ُتأرقو
 . بفلأو نيتئمو ٌّثس ١١١5 ةنس ةّجحلا

 تفّسوي نب يلع نب ّرمع نب دمحم نب يلع.ْنب نمحرلا دبع

 ©9عبيدلا نباب فورعملا ْئعفاشلا ُيديبولا ْينابيشلا ّرمع نب دمحأ نبا

 يف دلو ٌضيبألا ةيبوثلا ةغلب هانعمو فسوي ِنب يلع ىلعألا هدجل ٌبقل وهو
 ديبّري ةئمئامثو نيعسو تس [ ب44 ] 877 ةنس مّوحملا َعبار سيمخلا موي رصع
 يزرابلل دّبّرلاو ةيبطاشلاو اجنلا يب أ هلاخ ىلع عبسلل هالتو َنآرقلا ظفحف اهب أشنو

 ضئارفلاو ةسدنهلاو ةلباقملاو رثجلاو باسحلا ملع يف لغتشاو ةجهبلا ضعبو

 ثيدحلا يفو نامعج نب َميهاربإ ىلعو هيلإ ٍراشُملا هلاخ ىلع ةيبرعلاو وقفلاو

 .رزو[ ب ] يف (2

 عماللا ءوضلاو . ( 407 مقر 7١/7 - 5١ ) نغألا ضورلاو .(818/5) مالعألا (5)
 .(178] مقر ( 415 )4١7/١  سراهفلا سرهفو .(1980 مقر 01/50 ٠١6

 . ١68/5 - ١894( ) ةرئاسلا بكاركلاو . ( 5938 مقر ١٠١7/5 ) نيفلؤملا مجعمر
 .(؟568/8-652) بهثذلا تارذشو



 مدبم ينادملا مساق نب نمحرلا دبع ديسلا

 ةكدب أرقو ( 886 ) ةنس يف اهلوأ ارارم يح يجرّشلا دمحأ نيزلا ىلع ريسفتلاو

 فتصو هنيِص ّدُعِبو هُركذ رهتشاو ثيدحلا نف يف اميس ال عرب مث يواخّسلا ىلع

 ًانسح ًاراصتخا هرصتخا ( لوصألا عماج ىلإ لوصولا ٌريسيت ) اهنم فيئاصتلا

 ( نوميملا ٍنميلا رابخأب نويعلا ةرق ) خيراتلا يفو هب اوعفتناو ٌةبلطلا هلوادتو

 همظع دق باهولا ٍدبع نب دماع ٌناطلسلا ناكو ( ديبز ٍةنيدم رابخأب ديفتسملا ٌةيغب )و

 يف ٌةرهش هلو « ٌتاليصحتو ٌطباوضو ةيملع َلئاسم يف ٌراعشأ هلو َسيرادت هالوو

 . 20نآلا ىلإ ٌةلياط نميلا

 ©””ينادملا مساق ْنِب نمحرلا دبع ٌديسلا 7

 ةكراشم كراشف هريغ يف ذخأو ًءاعنص ىلإ لحر مث ٍرامذ ةنيدمب هقفلا ّملع أرق

 ٌةقبط ُسانلا هنع ذخأو ءاعنصب هقفلا ملع يف سد مث هيلع ِهقفلا ملع ةبلخل ةكيكر

 ًاعرو ًادهاز ناكو « يبلط مايأ لئاوأ يف ٍراهزألا حرش يف هنع ُثذخأو ٍةقبط دعب

 دئاوفلا يف 2[ ًايعاو ] ةرضاحملا ٌليمج قالخألا ّنسح ًافيفع ايندلا نم ًدّلقتم

 ماق ينيقل اذإ ناكو اصعلا ىلع ًايكوتم الإ يشمي ال ًازجاع راص هنإ ثيحب « ةيملعلا

 يف ُتنعمأ دق كاذ ذإ ُثنكو ٍةقيقد ةيهقف ثحابمب ينثحاب مث هتاصع ىلع دمتعاو

 عم دحلل ةزواجم نود نم نوما بحُي ناكو هريغ ىلع [ 197 ] وقفلا ملع بلط

 ىدحإ ١11١1١ ةنس ةدعقلا (*”[ يذ ] رهش يف ( تام ) لماك ٍعُض اوتو ةدياز ٍةفارظ

 . هللا همحر نيعستلا براق دق هئظأو بفلأو نيتثمو ةرشع

 عباسلا وأ سداسلا ةعمجلا موي ىحض ديبزب هتافوف هل مجرتملا ةافو نع فلؤملا اهس )١(

 روهشم دوجوم هرعشو . ةئمعستو نيعبرأو عبرأ 445 ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو

 . هللا همحر

 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . (3؟ مقر ١987/4 ) ملعلا رجهو . ( 755 مقر "8/7 ) رطولا لين (0)

 . ًايغار [ ب ] يف قفز

 . [1] نم ةدايز قش



 دمحم نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع مسبب

 نسحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم ْنِب نمحرلا دبع 7

 دلو "”نودلخ نباب ٌفورعملا ٌئكلاملا ٌيرهاقلا مث ٌئيسنوتلا لصألا ُيليبشإلا
 نآرقلا ظفحو ٌسنوتب ةئمعبسو نيثالثو نيتنئا اا” ةنس ناضمَر لوأ يف

 نم ةعامجب هقفتو وحنلا يف ليهستلاو يعزفلا بجاحلا نبا ٌرّصتخمو نيتيبطاشلاو

 كلذ عيمج يف َرّهمو نونفلا نم ريثك يف أرقو كلانه ثيدحلا عمسو هدلب لهأ
 يدب نيب عقوف ساف ىلإ | (006) ةنس يف هوت مث ةياتكلا فو دال اميسال

 (10714) ةنس لوألا عيبر بر لئاوأ يف طائر مدقن َسُيدنألا لحد مث ٠ ملاظملا
 ىلإ هلوسر ناكو هسلجم لهأ يف همظنو همودق دنع ٍرمحألا نبا اهناطلس هاقلتو

 ىلإ (713) ةنس يف هججوت مث . هيلإ بدُن يذلا رمألاب ماقف ةيليبشإب جنَرِفلا ميظع
 ٌمدقف هل نؤأف جحلا يف نذأتسا مث « ًةدم هتكلمم ٌريبدت اهّبحاص هيلإ ضّوفف َةياَجْب
 اهّلهأ هاّقلتف ّرصم ىلإ داع مث جحف ( 1/84 ) َةّنس ٍةدعقلا يذ يف ًةيرضملا رايدلا

 مث هدم ٍرهزألا عماجلا يف ءارقإلل رّدصتو هيلإ ِدٌدوتلاو هتمزالم نم اورثكأو هومركأو

 نيفلؤملا مجعمو . ( "407 مقر ١486-١44 /54 ) عماللا ءوضلاو . ( 70/5 ) مالعألا )00(

 نوئظلا فشكو . (877- 57/97) بهذلا تارذشو 60*1/١(. مقر نفل © فلا

 . (5؟8/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 4"هو ”ل8/1)

 وهو «٠ هسفنب فيرعتلاب < . . . رّبعلا ١ هخيرات نم ريخألا ءزجلا نودلخ نبا ةمالعلا متحخ (؟)

 راد ) « ًاقرشو ًابرغ هتلحرو نودلخ نباب فيرعتلا ١ : ناونعب ًالقتسم كلذ دعب عبط ام
 رمغلا ءابنإ يف هتمجرت رظناو .( م1994 يرصملا باتكلا راد  ينانبللا باتكلا
 .(1ه مقر 5890/0

 ىلإ نميلا برع نم ء تومرضح يف انبسنو » : نودلخ نبا صني ( ص ) فيرعتلا يف 9
 ١ . « . .. ةيحص هلو فورعم برعلا لايقأ نم « رجح نب لئاو لئاوأ



 فكي دمحم نب دمحم نب دمحم نب نمجرلا دبع

 ةنس ةرخآلا ىدامُج يف ٍةيرصملا رايدلاب ةيكلاملا ءاضق يف ٌقوقرُي ٌرهاظلا هرّرق

 بضغ اذإف ّجْرلا هيهسيو عمصلاب رّزعي راصو نيعقوملا نم ريثكب كتفو (787)

 كلذ هل رو و ديعأ مث لزٌعو . بقر رّمحت ىتح عفصُيف هوُجُد لاق ناسنإ ىلع
 ٍنامث 6 4 ةنس َناضمر نم َنيقب عبرأل ءاعبرألا موي يف ًةءاجف ًايضاق تام ىتح

 مايأ يف ركسعلا عم لخدو . ٍرّضنلا باب جراخ ةيفوُصلا رباقمب نفّدو ٍةئمنامثو

 نأ دعب هنم َّصّلخو هعداخو هب هعامتجا رّدقف ٌروميَت لاتقل ءاضقلا نع هلاصفنا

 . هدّوزو همركأ

 تابرطُملا عامس نم رثكُي هِتايالو ضعب يف ناك هنإ : همجرت نم ٌضعب لاق
 اذإ ةرّشعلا ّنسح ةروصلا ٌليمج ًاهّوْفُم ًاحيصف ناك : ُدخآ لاقو ٍثادحألا ةرشاعُمو

 هنإ بيطخلا نبا لاقو . ىري ال نأ يغبتي لب ٌرشاعي الف يلو اذإ امأف ًالوزعم ناك

 . وق ٍةمِهلا يلاع.سلجملا روقو ٍدجملا ليصأ ٍردقلا ٌميفر لئاضفلا مج ٌلضاف ٌلجر

 ظفحلا ٌيثك ثخبلا ٌةيدش ايازملا ٌةّدعتم ةيلقتو ةيلفع نونف يف ٌمدقتم  شاجلا

 ظفاحلا ناكو يزيرقملا هيلع ىنثأو . ةرشهلا ُنَسح ٌطخلا ٌمراب ٍرٌّوصتلا ٌحيحص

 نع هُتلأس املف : رجح نبا ٌظفاحلا لاق « هنم ٌضخلا يف غلابي ٌيمثيهلا نسحلا وبأ

 فيسب لتُق هنإ هنع هللا يضر طِبَسسلا نيسحلا يف لاق هنأ هغلب هنأ يل رّكذ كلذ ببس

 ذَجوت مل رجح ُنبا لاق . يكيي وهو هّيسو نودلخ نبا نعلب كلذ فدرأ مث هّدج

 اهنع عّجر يتلا ةخسّنلا يف اهّركذ ناك هنأكو نآلا ٍدوجوملا خي يراتلا يف ٌةملكلا هذه

 ناك هنوكل ٌنودلخ نبا ميظعت يف طِرْفُي ناك ّيزيرقملا انّيحاص نأ ٌبجعلاو : لاق

 عقديو كلذ يف هّريغ فلاخيو ٌرطمب ءافلخ اوناك نيذلا ٍديِبَع ينب بّسن ةحصب مزجي
 ًةاعارم ّرّضحملا كلذ اوُبتك امنإ لوقيو مهبسن يف نعطلا نم ةمئألا نع لقت ام

 نبا بحأق قبس امك نييمطافلا ىلإ يمتني ٌيزيرقملا ناكو . ٌّيسابعلا ةفيلخلل

 .ةيولعلا نع هفارحنال ناك هنإف َنودلخخ نبا ًدارم لهجو مهبسن َتبثأ هنوكل ٌنودلخ

 ىلإ بسن مهضعب ٍنوكو « مهِدَقتعُم ءوس نم َرهتشا ايل مهيلإ نييديبُعلا ٌةّبسن تن
 ىلإ ةعيرذ كلذ ّلعجي نأ دارأ هنأكف «ء مكاحلاك ةيهلإلا ءاعّداو ةقدنزلا ] 15٠[

 ٌحص اذإو . ةقيقحلاب ملعأ هللاو رجح نبا نع يواخّتملا هاكح اذكه نعطلا



 . ملح ىلع لا هلضأ نمم وهف ةدجرتلا بحاص نع ةملكلا كلت رودص [ ١همز

 ٍةعاربو ةحاصف نع اهيف نابأ ٍةمُحَض ٍتادَّلجم عبس يف ًاريبك ًاخيرات فئص دقو

 : هنمف ٌنسح ٌمظن هلو « هدالب ّيِز ىلع ٌدمتسم لب ٍةاَضْقلا ّيزب اًيزتي ال ناكو

 يبيحنو يترْبَع قوم َنْلطأو 2يبيذعت يفو يرجه يف َنْفِرْسَأ

 بيثك ٍداؤفلا يفوغشم عادول ٍةعاس ةفقو ِنْيَبلا موي َنيِبأو

 ُفيس هناسلب هّرنملا ُذاتسألا لاقف هنع ذخأ نم ٌدحأ رامع نبا همجرتو
 ٌيزارلا رْخفلاو يلازغلاك نيمدقألا َكَلْسسم لوصألل هئارقإ يف كلي ناك ةرضاحملا
 لّغوتلا نم مهّعبت نمو مّجعلا ٌةبلط اهّثَدحأ يتلا ةرخأتملا ة ةقيرطلا ىلع راكنإلا عم

 هعابتأو دَضعلا امهراثأ نيتللا ةيمسرلاو ةيذحلا يف لسلستلاو ةيظفللا ةحاشُملا يف

 ًادتسم بتكلا هذه نم ءيش نع هئارقإ نوضغ لقانلا ىهنّيو « هيلع ىشاوحلا ىف

 فالخ ىلع ٌّنفلا اذه يف مهبتُكو ٍمجعلاو بّرعلا نم نيمدقألا ةقيرط نأ ىلإ

 هريغو ٍدّضعلا ةقي ةقيرط ىلع ظافلألاب َدّيقتلاو ٌّنف لك يف بتكلا راصتخا نأو « كلذ

 ريغ تافلؤملا نم هلو لاق . هلك كلذ ءارو ٌملعلاو نيرخأتملا تاثّدحُم نم

 يف َربعلاب ْمجرتملا ٌميظعلا ٌخيراتلا ء رحسلاك يه يتلا ةيرعشلاو ةيرثنلا تاءاشنإلا

 0 مولعلا َعيمج هتمّدقم ثّوح . ربزبلاو ممألاو كولملا خيرات

 )١( هصن ام [ ب ] شماه ىف :

 يوذ نايعأ نم ناك يسارّتلا نيدلا يبحم نب هللا ٌدبع ٌةمالعلا ٌخيشلا انه هزكذ يغبني نمم

 ةرابعلا َرلُخ ٍلامكلا ٠ ديسلا نع ذخأ ٌةيانيلا هتظحالم هيف َمْسّولا غرفتساف ملعلا بلط
 يف لبهلا نيسح نب ّدمحأ ةمالعلا يضاقلا ىلعو وحنلا يف يرابلا بفْطُل نب هللا دبع مامإلا
 بتك نم اهّريغو ٍتاهّمألا ٍريمألا ردبلا ىلع ذخأو « ٍنايبلاو بفرصلاو ٍلوصألاو وحنلا

 قلو ٍدمحم نب ديز نب دمحم ىلوملا ىلعو « ثيدحلا ٠ ثلاث سيمخلا موي يف هّدلومو
 رعشلا يف هلو « يفلأو ٍةثئمو نيثالثو وبدأ 1 ةنس ةرخآلا ىدامُجج رهش نم نيرشعو

 هنم ًاولح امظن يطويسلل ىربُكلا ّن صئاصخلا ّمظنو « ئلوُط دب :
 هتايح يف ٌراتخملا اهب ٌيصُح هتاذ يف ٌصئاصخ اهثوأ

 نييبنلا نم اَقِلٌخدق ْنَمٌُلوأهنأب فكنمصدّقا  -
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 (0ريهشلا ٌةمالعلا ٌريبكلا ظفاحلا

 سيردتلاب لاغتشا هلو « لوقنملاو لوقعملا ملع نيب نيعماجلا ء ءاملعلا نم ناك

 وحنلا يف ّيضّلاو هيشاوحو ٍلّوطُملاو هيشاوحو ٍدّضعلا لثمبو اهرشنو تاهمألا يف

 ٌةمالعلا هتذمالت ةلمج نمو . رهتشاو ُسانلا هنع ذخأ دقو « ةديفملا بتكلا رئاسو

 نيدلا ٍدعس نب ٌدمحأ يضاقلا مهنمو رباكأ ٌةعامجو لالجلا ّدمحأ نب ٌنسحلا
 ناحتمالا نم مس ام هنكلو « لاجّرلا يبأ نب حلاص ُنِب ٌدمحأ يضاقلاو ٌيروئسملا

 3 كلذ سيلو « ًاسيردتو ٌدلمعو ًامْلِع تاهمألاب هلاغتشا ببسي هرصع لهأ نم

 نب ٌنسحلا ٌديسلا هخياشم نمو . راصعألا ميدق نم رايدلا هذه ٌنأش اذهف

 جلا ٌبحاصف ةلمجلابو ٠ نلَع نبا ظفاحلاو ٌئينوباصلا ٌدمحأ نب ىبحيو ِنيدلا

 ىتح كلذ ىلع ًاَبكُم ٌلاز امو مولعلا "'[ عمج ] يف نيرّحبتملا ءاملعلا رباكأ نم
 ءاعنصي بفلأو نيتسو ٍنامث 1 <48 ةنس لوألا عبر نيرشعو عباس ىلاعت هللا هافوت

 . ضورلا ةبرجب نفُدو

 ةتّوِبت يف مُدُق هنأو
 ئئلب لاق نم لوأ هنأو

 ةنّكضتامو ءارسإلاب صحو

 الي هلله لسرأ هئنأو

 الِسرأ دسق هنإٌموق لاقو

 ًاريثك ريمألا ٌردبلا هيلع ىنثأ ناك ًادج ٌميدب ٌباتك وهو تارمثلا ثيداحأ ٌجيرخت هلو
 نساحم نم ناكف ةلمجلابو ءاهيف هثريس تدمُحو مايق ّمتأ اهب ماقف ءاعنص فاقوأ ٌيلوو
 . رهدلا

 رداصمو .( 8044/0 ) نيفراعلا ةيدهو .( 871١ مقر 5١ "١/؟) نغألا ضورلا )١(

 . 55ص يبرعلا ركذلا
 . عيمج [ ب ] يف قفز

 ةتيط يف ليجنم ٌمدآو

 الملا قالخ لاق ٌتْنلأ نيح
 ةنّودملا ُبّثكلا هّنّوح امم

 الملا عامجإب ّنجلا ىلإ كش
 المكلا ماركلا كئالملا ىلإ
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 ©”يناعنصلا مث سنآلا ىيحي نب نمحرلا دبع
 ةاعنصب أشنو « يل أو ٍةئمو نيتسو ٍنامث ١١54 ةنس ةدعقلا يذ رهش يف دلو

 ليعامسإ نب ٌليعامسإ '"'[ةمالعلا] ديسلاك ةعامج نع هريغو ةيبرعلا ملع يف ذخأف
 هقفلا يف ذخأو امهريغو ٍريمألا ٍدمحم نبرللا دبع ةمالعلا ٍديسلاو ٠ نيدلا رصان ٍنبا

 ثدحملا ىلع ثيدحلا يفو « ّيزارحلا دمحم نب ّدمحأ ةمالعلا انخيش ىلع

 هنهذ يفاصب دافتساو ةعلاطملا ىلع ٌبكأو « درولا َدمحأ نب يرابلا بفطُت ةمالعلا
 ٌدحأ اهيف وهف ةيبدألا مولعلا يف اميسالو ةّمج ًامولع ٍداّقنلا هركف يفاوو « داقولا

 ٍدالبلا ضعب يف ًءاضقلا هللا هظفح رصعلا ٌةفيلخ هآلوو . نيديجُملا رصعلا ٍنايعأ
 هرشابو ءاهالاو امو تاهجلا كلت ًءاضق هالوو « َةبح دالب ىلإ هلقن مث ةينميلا

 نم َدَقنَأ اهيف هُرمأ راص ثيحب ٍةمارّصو ٍةباهمو ٍةمرُحو ةنايصو ةفعب ٌةنسح ٌةرشابم
 مِدَقْيِو هعم ةعامجب عرشلل نيفلاخملا وأ نيلطِبُملا ٌضعب وزغي دقو لامعلا رمأ

 هذه عومجمبف ٠ ريبدتلا ٌنسح اهيلإ هٌدوقي َكِلاسم كّلسيو ةعاجّش ىلع لدي ًامادقإ
 يه ةيالولا هذه نأ عم ءهاوس هّماقَم موقي الو « هّدسم هديغ دي ال راص ففاصوألا

 ةوقو مهفّرجعتو اهلهأ ةرارش عم تاهجلا كلت ّلثم ّنكلو ؛ هردق ليلج نود
 ىلع ٌفكاع وهف اذه عمو هلثم الإ مهيف ةيعرشلا [ 194 ] ماكحألا دقني ال مهِتلوَص

 ٌريثك ٠ كلذ ىف هتاعاس َتلاغ قرغتسم اهعاونأ فالتخا ىلع مولعلا ةعلاطم

 ىلع ةيراجلا ةقئافلا ٍراعشألا مظنب ٌمرغم « ةقيقدلا لئاسملا يف وثحاملاو ةركاذملا

 قوفي ام غيلبلا رثنلا نم هلو « اهبيرَعو ٍةغللا صلاخب ِةرّبحُملا بّرعلا طمن

 هنهذ ةوقو هتمدانُم بيطو هترضاحم نسح نم ٌتيأرف هب ثعمتجا دقو . َففضولا -

 ىلع ٌةلمتشم ٌةلاسر ىلإ بتك ") دقو ] . ُفضولا هنع رّصقي ام همهف ةعرسو

 نيفراعلا ةيدهو .(1758 مقر 44 )5/*5  رطولا لينو .(41/8) مالعألا )١(

 - 37/1) نغألا ضورلاو . ( 7377 مقر ١؟11/7) نيفلؤملا مجعمو .( 8//5051)

 . "04ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 414 مقر "4

 .[ ب ]] نم ةدايز 0

 .[11] نم ةدايز 9
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 ( رشعلا لئاسملا باوج يف رشنلا ٌبيط ) اهتيَّمس ةلاسرب اهيلع ٌتبجأ ٍةلئسأ ةرشع
 مّدق نأ دعب ةناتطلا ةديصقلا هذه َيلإ بتكو . يلئاسر عومجم يف ٌةدوجوم يهو

 ىلإ . امهل هللا رفغ ىبحي ٍنب نمحرلا دبع نم : هّظفلو « قئافلا ٌرثنلا اذه اهيّدَي نيب
 ىلع . انيلا ةيوق ةكلم نع نيعلا يف َةرّثؤم ٌةبسن ملع لك ىلإ بوسنملا ىلوملا
 لب . ميجاعملا هيضتقت ال هلهأ تاقبط نم ىلوألا لوأب عوضوملا . انعو ةيانع

 ليضفتلا لعفأ ىلع هب يفوصوملا . ميظع لك .نم هيلإ ةمّلسملا ميدقتلا ةيقحأب
 : ةمالعلاو مالعلاو ملعألا نم ةمالعلا يذ ةغلابملا ثينأتو « ةّماتلا ٍريثكتلا ْخّيصو

 ٌلحاس رحب لكلو يهتنيال يذلا ُدرحبلاو ءاملعلا ٌةمالع

 ضايب يف َطَخْي الو . هلثم 20[ ىلإ الإ ] ٌئّطملا طابآ َمويلا برضُت ال نَم
 . اهعنام ءافتناو اهيضتقُم دوجوب ماللا ةّيعمب ٌنورقملا يضاقلاو . هّلِظ داوسك ٍراهنلا

 : [ ب١5 ]اهعطاقمو هاياضق علاطم يف كلملاب ُدَّدسملا

 ٍنبللاو ءاملا نيب قّرفي ٌيأر هل َّنَع ٍنارمألا هبتشا اذإ ضاق

 , هّثَذم تّدُم . مامغلا ءام برش نم ٌمركأ . مايألا ٌةنسح . مالسإلا رحب

 . هتجهب ْتَسنوأو . هتجهن ثنئسحو . هئجهُم تسرُحو . هُنَدُع تَدُعو

 ينأ ىلع . هالب نسُحو . هالوأ ام مامت ىلع هللا كيلإ ُدَمحأ ينإف ( دعب امأ )

 كيلع ةرضح ىلإ يهنأو . ًاروفك هبرل ناسنإلا ناكو . ًاروكش ًادبع نكأ مل

 يفلكو اهتدهاشمل يقوشو . اهتقرافمب يدَمَك  ةرونملا كبدأ ةضوّرو . ةرّونُملا

 ءاقللاو « ريصقلا سلجملا كلذ كنم رّكذأ ال ينإو . اهتدئاعل يتجاحو . اهتدئافب

 . يبل رحب ءىطاش ىلع كملع نم هب تفقو الإ . ريطي رئاط حانج نم ىقتلملاب
 : يّجشتملا ةّنرب ثدشنأ الإ يجت ْمُلِبي ملو يادَص عقني مل . يديب ٌةفرُش ٌتْفرتغاف

 يشان اهب ٍدجو يذب ٍتامملا لبق َةبوَّوُم يداولا ةحّرس ىلإ "'[ لهاي ]

 . [1] نم ةدايز قنا

 . لهأي[1] يف قفز
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 شاكأَّريغ ًالْطاِتفَتالو أرمث نتجت مل ٌةّماملإ ّمِلَأ
 نم هب بيصأ ًالوثُم . كّمامأ لوثملاو . كمازل المأ نأ ىلمأب ىحؤرت الولو

 هلئان الو . زيزعب هللا ىلع كلذ ام نأ ينيقيو . ًاريَّط ِنمُيِب يل رُجزي . ًاريخ كملع

 ُتاحيسف يب ْثتقاضو . يتارسح يسفن ثبهذ دقل . زيرح زوِح يف هلئاس نم
 : تاطيسبلا

 لمألا ٌةحسُف الول َيشيعلا قيضأ ام اهبقرأ لامآلاب َسفنلا للعأ

 رَصْرَصِب ٌُدماخلا ٌنهذلاو . تاّيلبلا رضمب ٌدماجلا ُدْكفلا فلكت دقو اذه

 اهب َّلُخأ مل ينأ ىلع . ةديدعلا كحئادم نم ءيشب . ةديصقلا هذه ّلمع . تابكنلا

 فصولا نأل . ًالطاب بهذت سمشلا ءوض ٌتافصو . ًالماخ اهب ْمَقَرَأ ملو . ًالطاع

 . ىنغ يف لك نع ٌُسسمشلاو . ئنعم فشك وأ ًاكارتشا لّلق وأ ًالامتحا عفر ام

 كلذ يف . ليبَقلا كلذ نم . ٌليلجلا ُديسلا اهيأ كّمصوو . انَّغ يأ يف اهل امو

 نب ٌناسح لاق دقف يرعش كيلإ ُترّيس امل يرمأ ترّصب ول ينأ ىلع . ليبسلا
 : تباث

 [١١١1]اقمَحنإو ًاسّيَك نإ سلاجملا ىلع 2هّضرعي ءرملا بل ُدعشلا امنإو

 : ًاضيأ هلوق ينعّجشو . ةقثلا مدع ىضتقُم ىلع ٌةّقِيلا تبلغ نكلو

 اقّدص هتدشنأ اذإ لاقي ٌتيب ١ هلئاق تنأ تيب قدصأ نإو

 يف ئنعم اذ نوكي ال نأ - حيرّصلا قيدصتلاب ًالباقم  ًارعش حض امو  ٌتلقف

 بيعلا نع لالكلا ُتاذ . اضرلا ٌنيع كنم همامأف 23[ دعبو ] . حيصف ظفل

 : 2" ماتخ ٌمالسلاو . اضغإلاو

 ءاوُتلا سالحأ ٌتْضفُن ًةادغ يىئادر ىنعزاتُت تماق الأ

 ءابظلا ةلذاح سعب ّيلإ وفهت ِنابلا طوخك ٌةفهفهم

 )١( ةدئاز اهلعل .

 يناكوشلا ناويد رظنا (؟) ض١١ .



 يناعنصلا مث يسنآلا ىيحي نب نمحرلا دبع

 ءاوه ىلع هنم طرقا حولي

 عاول ةقئاش هيف هجوو ]

 يلاحترا اهٌعمادم ئخرأ دقو

 اذام ناكل َتمقأ ول تلاقو

 يئاشت امو ُتكرُت ول ِكِشيعو

 ٌفورّص هل َنامزلا ّنكلو

 يحب ٌضرأ ثّبنام يلبقو

 يٌّورُملا لجرلاب تسل نينعف
 ثراطتسا اذإ تملع دق يمزعو

 يطوبُش يداو ىلإ ىرغأ مكف

 يدوعص قين يف ّمضْعلا مارو
 يماوّملا قرتخت ةانُْجو ىلع
 اهوكرديل ٌصوصللا اهضراعي
 يلابتقا ٌةلدألا اهثداقف

 اهيفو اهّتبايَغ ثَعشقنا امو

 يمكُحو اهركسعم ىلع ُثنكو

 يفاع ٍلاملا ٍنامَض حاضوب

 ْنِم مهدنعف ًةادعلا ينع ْلسو
 لا تايئانب ليخبلاب انأ امو

 يع ناوخإلا ىلع لك الو
 يسئغاسن نإ مَكِفْمِب الو

 ىتح ٌرهدلا اذه ُتبّرج دقو
 يرابطصا بطخلا ىلع مدعأ ملو

 يئاجو هيف ًابهاذ كقوري

 [يئارل ةنتافو هعْضاوَت

 ءارو الو ٌمامأ الب هيلع

 ءاكبلاب يردت سيل تناكو

 يئانتلاو ٌقّرفتلا كينانح
 يئامس نم كّؤامس ُتدْعِب امل

 ِءارّبلا موقلا ىلع ودعت دقو

 ءالِق وأ بحب اهقَرافف

 ءاسنلا نم ٍناسِحلا عوط الو

 ءاوٌعلاو رّوضتلاب ًابايذ

 يئاجن تب يف َدْبُلا جاهو

 ءامظلا ىلع ًءايملا زاتجتو

 ءاوهلا ةبكارب ْقَلعي نمو

 يئالب ئليأ نم ءاطبإلا نم

 يئاوّس ىلع تّمِلع اًمإ مهل
 ءامدلا خادش ٍدمعلا ايانج

 يئاعدا ٌةقّدصم يتسرامم

 ءارثلاو ةفاضإلا ىلع قوقح

 ءافجلا نم قيدصلا يكاش الو

 ءادُحلاب هنم رعشلا ٌتانب

 يئاسملاو يضارملا ىلع ٌتنرم

 يئارتجا لوهلا ىلع دّقفأ ملو

 الاذت

 [١15]1يئارو ءيش ىلع نّرحأ ملو



58 

 ىنسملا ٍرطُقلا ٌحلاع كنأو

 يناعنصلا مث يسنآلا ىيحي نب نمحرلا دبع

 رِس يذلا ٍرضملا ملاع الولو

 ملعب ثثشاج يذلا ٌرحبلا وه

 اهنم داعو ٌدالبلا تقطف

 ًانانتما هيطعُم هللا ىلاعت

 ةندل نم ًاملع هاتآ دقل

 قىحضأ ٌحورشملا هردص ْنكلو

 ءادت يداب هتيقل نيحو

 نونف يف ةمئألا هب ٌتيقل

 ٌيلعابأ مالكلا ملع يفف
 ينج ّنب ٌنامثع فيرصتلا يفو
 يناعملا ملع يف للا ٌراجو
 يلاعُملا ٌميشلا ٍريثك َّنباو

 ًاظْفح ثيدحتلا يف نيدلا نيرو

 لوق دّقنب لاجرلا يف ىيحيو
 اًمج رابخألاو خيراتلا ينو

 ثلحت نم ٍدْشر نبا هقفلا يفو

 اواتف يدلو هياضق دنعو

 اكوأ دعب نم هتمزال ولف

 مولع يف ًاسأر ٌثودغل ًاذإ

 ًاديدس ًالوق ًالئاق يدانأ
 ًالعملا مهسلا ُبحاص كنأب

 يئان هيلإ ٌتنتح امل هنع تأ

 ءانغلا ٌة بط هيلعو هل

 ءامترا ٌتاذ هجوم ٌبراوغ

 ءالم رذع نع ٌلضفلا هيلإ

 ءاطعلا ٌرولظحم هللا سيلو

 «©0ءاضقلا ُثاذ هعّسٌؤِب قيضي

 ءارشلاو ايرُّثلا نيب امك

 ءاطَقلا ماهبإ لثم تقوب

 ءاوّرولا تحتم صخخشلا درفب

 ءالعلا ابأ ٍتاغللا ملع يفو

 يئاسكلاو ٌدّرِبملا وحنلا يفو

 ءاسفخلا نم تاكلا ٍزاربإو

 ءاوللا ةقفاخ ريسفتلا نم

 ءاكواذ نمو دانسإل

 ءافج وأ وفصب هيف ىرج

 ءانإلا قاَهف ّيبهذلا اهَع

 ءانتبالا نسحب هُّياهن
 ءاطغلا فشك هزيربت نع

 ءاقللا ٌراركت هنم يظح ن

 ءاره الب ٍناَمزلا ٌدهتجمو

 )١( ءاضفلا تاذ : ءافلا هباوصو [ ب.أ] طوطخملا يف اذك .



 ممم يناعنصلا مث يسنآلا ىيحي نب نمحزلا دبع

 حن يتلاّوفملا ددذجم نأو

 ليثم نم كل ىرنال كنأو

 ٌُترانتسا نيدلا ةعيرش نأو

 20[ ٍنيع ضرف ] ٌةفيلخلا كب باصأ

 ًاعوط سانلا نيب ضقت مل ولف
 ضلاو هّمأو ميتيلا نع تيزَج

 اوتاهف مهّثحب مهل تذعأ

 ٍِتْفُمو ضاق ىلع ٌةفئاطو
 اهنم َتْكَكَف كتأام ةعاسو

 يخ ٌدْهتساف كملع ٌحبر اذهو
 اعنص ثيغلا يراوّس تححِرب الو

 اهيلع ُتَماش الف كِلهت نإف

 ىشنأ ٍرهّطلا بيقَع ثلمحالو

 : يلوقب رثنلاو مظنلا اذه نع ُتبجأف

 ءارتما الب تنأ و هَل اهيف نس

 يئارملا يف كيفن َلشم ّرت ملو

 ءايإلا ىلإ تتج امب تفثأ
 ءازجلا ٌريخ هموقو يبفيع
 ءايوقألا يّدعت اونمأ دقو

 ءعايمعألا بوث اههوداررت

 ءانّلا ةحضاوب اهاّئعُم

 ءاهتنالاو ءادتبالا يف هر

 ءاوحلا يق ًاّيح كتقرطام

 ءايحلا ةقراب سانلا ٌدويع
 ]١57[ ءاكذ اذ ًامالغ ثدّنر الو

 هنع رّصقي ناكم ىلإ هدجم يف غلبو . لضاوفلاو لئاضفلا تاتشأ ””عمج نَم

 نود هقدارُس مجنلا برض نم . هلامز ٍنيع ناسنإو . هناوأ ةقدح ٌرون . لواطتملا

 . هنادخأو هنالُخ ٌميرف هتاوأ ٌُعيرق . هنانس انس دنع كامّسلا ُنانس يفخو . هناكم
 تاومأ حاورأ ٍةغيلبلا هتغالبب ايحأو . بادآلا ة ةعزش تاديشملا هتايبأب داشأ نم
 هيلإ لئاضفلا عيمج ةبسنل ٌقحتسملا لكلا « ًاتاذ لماكلا ُدرفلا وهف . باتكلا موسر
 : ًاتاعنأ

 ٍدحاو يف ملاعلا عمجي نأ

 حادمألا لكب وه يذلا « ٌيرهوجلا ٌدقِعلا كلذ ريقحلا ىلإ لصو هنإف ( دعبو )

 )١( ضرف نيع[ ب ] يف .

 ْعَمُج نم ىلإ : لصألا نأ رهاظلا (؟) .



 يناعنصلا مث يسنآلا ىبحي نب نمحرلا دبع نحل

 تهلت دقلف . حتافلا حتاملا ناحبس لوقأو .٠ َيِرَح ٍحابّصلا اصلا ٍحاحّصلا

 نم ّيقب هنأ ُب ُبسحأ تنك ام كمعل . حئارو ٍداغ لك هب َربخ امب تلهدو تهلوو

 هذهل أشن دق هنأ يركفب ٌرُمي ناك الو . قابُطلا قوف يه يتلا ٍةقبطلا هذه ىلإ ومسي

 ٌرصعلا نيت يذلا هلل ٌدمحلاو . قاطُت ال يتلا ةياغلا هذه ىلإ اهيف يقر نم ةعانصلا

 هديأ ألا ملعيلو . كلبثو كلضفو كملع رفاوب بادآلا ةعرش ظِفحو كلثمب

 ٍةميقسلا يتركف ٌنانِسو . ٍناديملا اذهب يرجي ال ٍةحيرقلا يتحيرق داوج نأ هللا

 سّيلتأ مل راصعألا رورم ىلع ينإف . ناريلاب ناسرُملا نُعاطت دنع ينغُت ال ةميقعلا
 : رامضملا اذه يف دارّطلاب َليلكلا ينهذ ُتْضُر الو . راعشألا راعِشب

 ُةييجن يرجي فيك يركف بدكجأ  امنإو يراعش نم اذه ٌدعشلا امو

 مالكلا ئرجم يرجي ام وأ . واكحألا يف هيقفلا ٌمظن الإ كلذ نم يل نكي ملف

 طنب بلطب كقالخأ مراكم ىلع َلمطتأ نأ ٌتمزع دق ثنكو «,اقملا ءاضتقا دنع

 نم ًابرهو بادآلا بادآ مظن يف نزاخلا نبا هلاق امم ًارارف . باوجلا نع ٍرْذُعلا

 وأ هلق امبف عوقولا نم ارذحر . بابلألا بابرأ راظنأ ىلع ىلقحلا ةفيحص ةضارق

 : بارعألا

 ةملعيال يذلا هيف ىقترا اذإ | ُْمَّلُس ليوطو ٌبعص دعشلا 2'”[امنإو]

 هُمدذق ضيضحلا ىلإ هب تلز هُمجعُيف هيرمُي نأ ديري

 تابتاكُم نأ [ ب١2 ] رصاقلا رظنلا ةوقو . رتافلا رطاخلل حال هنأ ريغ

 .دودخو موسرب ةدودحمو . دويقب ٌةدّيقم باحصألا صّلُخ تاعجارمو بايحألا

 . تاوّبكلا ضورع دنع ٍداقتنالا فرط ٌيضغو . تافّلكتلا ٌحارّطاو ٌحماستلا اهنم

 ىلع . روتسلا ٍلويذ ٌلابسإ امهيناثو . تاداعلا يراوج نم ُثتافولأملا هب ترج امك

 َبلطملاو . َمهألا ّدِصقملا نأ اهثلاثو . روصُقلا يديأ روثعلا بّلاق ىلإ هُنّرربأ ام
 . ناسللا ٍنانِع ءاخرإب ذّدلتلا ةتكُت نم . نايبلا ُبابرأ هركذ ام الإ سيل . مظعألا

 .1 ب ]1 نم ةدايز )غ0



 بإب يناعنصلا مث يسنآلا ىيحي نب نمحرلا دبع

 حرش دعب َلّقتنا . تاروصتلا هذه نهذلا يف ُثمسترا املف . نآلخلا تابطاخم يف
 بيجُم لاقي نأب ّئيضّرلا بيترتلا هل َجتنأف . تافيدصتلا ٍدصاقم ىلإ ةيهاملا هذه
 ئجزأ . دعاس هلاغشأ تاعاس نم َلّطعف . بيجم ُديغ بيصم ال . بيصُم ُديغ
 - هللا دهش  ٍنهذو . ليلك هللا ملع-_ ركفب . ةعاضبلا هذه كحوُس ىلإ اهيف

 عبطنا اذإ رَدَكلا ففيطل نإف بيرالو . ليقص فيس تدهع اميف امهنأ ىلع . ليلع
 حاير نم . ريصقلا مويلا يف هّبلق قّرطي نمب فيكف . رظانلا شّوشت ةآرملا يف
 هل ٌعيَّصنت .رومألا كلت نم ٍنودلا نوّدف . ريصاعأ حابشألا ماتقو حاورألا
 : روحُبلا هنم روغتو . روخصلا

 ام ضعب ّمصألا ٌرخصلا ّيسبال ول

 نم برشو . بيصنب كبرق نم ظْحي مل نم ةعجارم . بيبحلا اهيأ كنودف

 اصلا ٌدالصأ ضف يبلق هاقلي

 باص

 ءاوهلا طرف ىلع يمول يعد

 ٌولَس يف يّولس نع ينوكو
 يداؤف نع اوناب موي اونابأ
 يداوهلا اهّجداوه ثتلمح الق

 ٍرْفَقو ةرماع لكب بحت
 اهيلع ًاموي ٌرذاح ئحنأق

 لا اهْئقّرمو ٌغابسلا اهئشانو
 اثر الأ ّيطملا يداحايو

 تاشئاط ٍلوقع مكف َتوّدح
 ًاطوس كيلإ كادي ُثّعفر الف

 يبلق َتيِقل يقارفلا ىوسب امأ

 . ١1ص يناكوشلا ناويد دئاصق ىلوأ يهو )0(

 : حارقلا ءاملاب كقارفل ٌصصغو . 1 حادقأب كنيت

 0©2ءاودلا ىلع ترّدق نإ يوادو

 ءاوُثلا ىلع ُبيبحلا ىونأ اذإ
 ءارعلاب اوئابف يربص ارش
 ءادححلا ٌميجارت ثعمساالو

 يئانتلل ّيماوملا قرتختو

 ءامدلاب اهيمداق جّروضو
 ءاضفلا جالدأ نيب معاشق

 ءاثولا ٌبولسم سانلا وشو
 ءانقلا ىلإ حورت عاودأو
 ءاطخلا ةعرسُم كتلقن الو

 ءاقل نم ريصق يف ليوط
 يئانع ام ثداوحلا يف ّملعتل



 يناعنصلا مث يسنآلا ىيحي نب نمحرلا دبع ا

 ًاموي ٌبطخلا ملأ نإ ينإف

 موق ٌمالحأ هدنع ثشاطو
 هيدل اودعق اذإ هب ٌموقأ

 رح ُريغ ُلّمكُملا ٌءرملا امو
 ٌرشو ٌريخ هدنع ىواست

 يفوخو نمأ يف قْبَسلا زوحي

 يشمي نئَرْمِط وذ وهو هارت
 ام اذإ هلئاضف هُمَّدقت

 يلاعملا بر ىقفلا نإ الأ

 ٍناو ٌريغ ٌلئاضفلا زاح نمو

 بوث نسحب ٌعيفرلا ٌفرشلا امف
 اياربلا يف ٍلوق ذوفنب الو

 هلع وحلا دنع ٍدجملا ٌُسأآرف
 يف لكب ماق ٌءرملا ام اذإ

 ٌدوعص هجرُدَمب هل راصو

 ٌلحو ٍةلضْعُم عفدل ماقو

 يلاعملا الم يف ٌدرفلا كاذف

 ًاقوش ٍرهدلا ٌفطع زتهي ىتف

 ٌةاكذ ثحب يف لاجام اذإ

 هاتأ ٍددل وذ ٌهأرام نإو

 ٍرْبَح لك هادم نع َرَضاقت

 يلاعملا كلس يف راص نم ايف
 ابيل مايألا َعَمْسص خمضو
 وعدي بادآلا ةرتفب ماقو

 ناكم ىلإ مولعلا نم َتْغلب

 ءارشلا ُهُجو هلمحب قاضو

 ءارولا ىلإ نورخآلا داحو

 يئاوس ايعأ اذإ هُففدأو

 ءانغلا لك انّعلا دنع هل

 ءانملاك ٌةينملا معط ىري

 ءانَغ وأ رقف دنع ٌمّركُيو

 ءامسلا ماه ىلع هتّنهب

 ءالملا لك الملاب رحخافت

 ءارقلا ٌبرال تفقح اذإ

 ءاعفلا لك ىتجنلا وه كاذف

 ءانبلا ةلّيشُم راد الو

 ءالبلا ٌلصأ هًدوفن َنإَف

 يئاجو ٍداغ ىلع هب دوجي

 ءامسلا ىلإ ّومسلا يف ًامايق
 ءالجلاو ٍةقيقحلا نيع ىلإ

 ءافخلل عفرو ٍةلكشمل

 ءالملا يف ىبحي نبا ٌدرفلا امك

 ءالقلا بر هنأله يلإ

 ءاكذلا ٌبابرأ هنع ىكنت

 ءارملا طوش نع هيي امب
 ءادّملا دعُب نم هاقلي امل
 ]١115[ ءار لكل ٌنيفنلا ٌردلا وه

 ءانثلا نسُح نم باط دق امب

 ءاوُنلا ٌةقفاحن هانمُي يفو
 ءانسلا يفو ومّسلا يف نكمت



 لحم يف ةغالبلا نم َتْذعق

 ٍركف تانب ضيرقلا نم َتْعَصو
 ف لكل تمد (20.يدلا ةيجو

 لهجب هل نيتئاشلا دوذت

 يهب تنس اهناز كٌمولع

 مظن كنم ىبحي نب اي يناثأ
 ٍتاْعُل يف براعألا طمن ىلع

 ٌمومه هرواعت نم ىدحت

 ماصخ وأ موصخ نم يناعُي
 ليوع وأ خارص يف ًانيحف
 هارت ٌتقو هل وفصي ْنِإو

 ٌيطو رشن يف ليللا يضمُيو
 ٍريفش يف يّدو ٌنباي انّفقو

 ٌحيرص صن انءاج دق اذب
 اذه سكعب ٌصوصنلا تلق نإف

 ٌقحب يضقي نم رجأ يف امك
 فرب هتموكح يف لدعيو

 رع ءادر عوبقلاب سبليو

 ٌهاهد نإ َرُّمصتلا ٌعِرَّديو
 اذه نيأو لوقي امك كاذف

 كش ريغب هارتام ىراصُق

 ًاموي ناهربلا لقعي مل نمو

 ءابّصلا ىلإ دوعي ؟')يباصلا هب

 [أ157 1 ءارولا وحن ىرولا اهب ٌتعفد

 ءاعذالا ُلهأ هيف جرهبت
 ءاذّقلا بوش نع ٌملعلا وفصيف

 ءاهّبلا لل نم ٍتْمسلا ٌنسحو
 ءالعلا يبأ ماظن نع ىلاعت

 ءاوُولا يفو ّيوّرلا نئسُح يفو

 ءافخلا ىلإ ٌئيلجلا اهب دوعي

 ءاسملا يفو حابصلا يف ًابوطخ

 ءاكب وأ ءاكش يف ًانيحو
 ءاعذالا عاقر يف عّقوي
 ءانبلا تاميدق لاجسأل

 ءافش ىلع ٌريفشلا راز نمو

 ءاجتلا ىلإ ٌليَملا كاذ امف

 ءاجولابو روجألاب انثتأ

 ءاضقلا يف داهتجاب ٌلمعيو
 ءاضّلاب 20[ هراكملا ٌثفتليو ]
 ءاقتالايب شوب هزّوُطُي

 ءالبلا ٌةحفال نيّمّصخلا نم
 ءاهّنلا يلوأ نيب ٌءاقنعلا وه
 ىئارُم نم ٌلوضف وأ ٌءارم

 ءاضقلا يف هيحتني ىَّنأف

 . ( م4944 /ها"84 ) ةنس ىفوتملا « باتكلا ةغبان قاحسإ وبأ ١ لاله نب ميهاربإ هب ديري (1)
 . كلملا دبع وأ نمحرلا دبع نميلا يف همسا نم لك ىلع بقل : نيدلا هيجو (؟)
 . 59نص ناويدلا نم هانتبثأ ام باوصلاو . هراكملل يقليو [ ب .أ ] طوطخملا يف ()



 يناعنصلا مث يسنآلا ىيحي نب نمحرلا دبع كلا

 ءاطَخلاب نطفي فيك يل لقف ضاق تتيكرتلا نطفي مل اذإ
 ءاهّسسلاب رّفظي هارت فيكف  ًانيح ُنسمشلا هيلع تّيِفخ نمو
 ءابهلا َكاردإ موري فيكف راهن نم ٌرون هايعأ نّمو

 ءاخإلا قدص اهّلويذ لاطأ وُ ردص نم ٌةفْقن يذهو

 ءاجّنلا ٌثبهبابحأ ىلإ ٌييجش اهب ٌحوبي ام ُرزنأو
 ءاعدلا فانصأب انُلصاوت ٍداهِي نم ٍدافتسُم ٌمظعأو

 ]1١59[ ءافّصلا يفو تافصلا يف ميظع ميعن يف مراكألا نب اي ْمدو

 ركذ نم لضافلا اذه ةمجرت يلخأ ال نأ ٌتئبحأ نكلو ٍملقلا ٌطوش لاط دقو

 هذه نأ ىلع ةلدألا مظعأ نم اهنإف هرْكف تانب نم اهفز يتلا ةيلقعلا هذه لثم

 ل سيف اقع تديصق زكذ امأو بادآلا ةعرش ظفحب مداق نع ةرلاخ بخ زاصعألا

 . اهيلع تلمتشا يتلا حدامملا نم هل ُم مججرتملا هّقحتسي ام ضعبي حيرصتلل

 : اهُعلطم ًةديرف ًةديصق ىلإ

 يِداب ةيلوألاب ىوهلاب لقف ىوهلا نم يبلقب ثطيس هلّؤأو

 : "!اهٌعلطم ةديصقب هيلع ٌتبجأو

 داش مُّثرت مأ ريشب ٌتوصو | ٍداهع ٌدورو مأ بيبح ٌدوفو

 نم ّيلإ بتكو انّلاصتا رُثكو اهريغو ًءاعنص يف هب يعامتجاب ُنامزلا حمس مث
 نيبو ينيب راد ام عومجم يف ٌدوجوم وهو َبّيطلا ٌريثكلا قئارلا هرثنو قئافلا همظن
 نآلا وهو « يبتك ةلمج نم راص دق يذلا هرعش ناويد يف ٌدوجومو بدألا لهأ

 هيراقأ ةرايز دصقل ءاعنص ىلإ ٌدفيو اهدالبو ةجّجح يف ءاضقلاب ٌمئاق هّمايأ تلاط
 ٌريزغ بولسألا ُبيرغ وهف ةلمجلابو ءٌررُع هْعيمج ديثك ٌرعِش هلو « هبابحأو
 . ©"”بوبنألا ُدرْطُم بوبؤّشلا

 )١( - يناكوشلا ناويد رظنا ١179 1١8437 .

 ) )6فلأو نيتثمو نيسمخ + 5١1؟06- ةنس لاوش يف ةمجرتلا بحاص يفوت مث .

 ةرابز ] ةقياسلا ةعبطلا ةيشاح [ .
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 ©)دمحم وبأ نيدلا ٌلامج خيشلا ةرهاقلا ليزن يونسإلا ُيوَمرألا

 ةرهاقلا مدقو ةئمعّبسو عبرأ 7١5 ةنس ٍةجحلا يذ نم رخاوألا رشعلا يف دلو

 امهريغو ٌينوباصلاو يسوبدلا نم ثيدحلا ٌعمسو « ةيبنتلا ظفحو )1751١( ةنس

 ذخأو «امهريغو ٌيونوُقلاو ٌييؤزقلا لالجلا نع ملعلا ذخأو .٠ ليلقلاب ثّدحو
 تفيناصتلا فّئصف فينصتلاو َسيردتلا كلذ دعب مزال مث « نايح يبأ نع َةيبرعلا
 ىلإ ةيادهلا )و ( حيحصلا ىلع دري اميف ٌحيقنتلا )و ( تاّمهُملا ) اهنم ةديفُملا

 ٌةابشألا ) هلو ( ريبكلا ٌّيعفارلا ٌصيخلت )و ( لوصألا ٌدئاوز ) و ( ةيافكلا ماهوأ

 جاهنملا ٌحِرشو ( عماوجلاو قورفلا يف علاوطلا ٌرودبلا ) هلو هْضّيبي ملو ( رئاظنلاو

 ًارهام ًاهيقف ناكو ٠ كلذ ُديغو يواضيبلل جاهنملا حرشو لُمكي ملو يوونلل
 برقي ناكو « عضاوتلاو ٍدٌدوتلاو نيدلاو ٌريلا عم ًاحلاص ًاديفُمو ًاحصان ًامّلعمو

 امبرو « ديلبلا ىلإ ةدئافلا لاصيإ ىلع صرحيو هتبلط نم هب ناهتسُملا فيعضلا
 هلو . هرطاخل ًارْبَج اهْعّمسي مل هنأك يغصُيف ةقورطملا ًةدئافلاو ءىدتبملا هدنع َرَكذ

 ةرضاحم ةوالحو ةرابع ٍةحاصف عم جاتحم لك ىلإ ٍريخلاو ٌّربلا لاصيإ ىلع ٌةرباثم
 لزع مث سرادم يف سّردو ةبثحلاو لاملا تيب ةلاكو يلو دقو « ٍةغلاب ةءورُمو
 نم هسفن لّزع مث ( 751 ) ةئس يف ريزولا نيبو هنيب ّمقو مالكل ةبئسلا نع هسفن

 ٌيقارعلا هل درفأ دقو . مج ٌممج هب عفتناو [ ب57 ] (757) ةئس يف ةلاكولا

 . هيلع ءانثلا يف غلابو همظنو ")5 هلئاضفو هبقانم ] نم ًاريسي اهيف ركذ ٌةمجرت
 ٍديس نبا ةمجرت ءانثأ يف ةيعفاشلا تاقبط يف هركذو هُمظعيو ِهُبحُي وه ناكو
 . تامهملا نم ٌرخآ عضوم يف هّركذو هرْضع ٌظفاح هنأب هفصوو . سانلا

 مالعألاو . ( 7887 مقر 6517804 /1 ) ةنماكلا رردلاو . ( 11١١/9 ) نونظلا فشك )١(

 87 /؟) ةاعولا ةيغبو . ( 7١58 مقر ١70 - ١؟9/1؟) نيفلؤملا مجعمو . (7754/” )

 . ( 559١/4 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 1518 مقر 9"

 . هبقانمو هلئاضف [ ب ] يف (؟)



 ركب يبأ نب ميحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نك

 نع هييلق ّناسلو « جات هلضف ُءامو جاجُع هملع رحب مام : بيبح نيا لاق
 لوقنلا نم لوقي امل ًاققحم لوصألاو عورفلا يف ارحب ناك « جلَرف تالكشملا

 نيرحبلا رهاوج فينصت نم هّعارف نأ ركذو «٠ ءاملعلا هب عفتناو ءالَضُفلا هب جّرخت

 هنإ ٌّيدَسألا ٍنيدلا يفت يضاقلا لاق . ( 1/59 ) ةنس تامهّملا نمو ( الا"ه ) ةنس

 هجورش ٌعفنأ وهو ٌحّقنم ٌبّذهم جاهنملا ٌحْرَشو . نيثالثلا دعب فينصتلا يف عّرش
 لال” ةنس ىلوألا ئدامُج ٌرشع َنماث ٍدحألا هليل ( هئافو ) تناكو . اهترثك عم

 . [11] ؟''ةئمعبسو نيعبسو نيتنثا
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 ٍلصألا ّيدركلا لضفلا وبأ نيزلا نب ميهاربإ يبأ نب ركب يبأ نبا

 (”يقارعلاب فورعملا ىعفاشلا

 سمخ ال18 ةنس ىلوألا ئدامج نيرشعو يداح يف دلو ٌريبكلا ظفاحلا

 رجنس يضاقلا نم عمسو . اهيلإ هّدلاو لّوحت نأ دعب رّصمب ةئمعّبسو نيرشعو
 يواحلا ظففؤحو « نيرخآ نم عمسو « ّيكلاملا 0[ يئانخألا ] نيدلا ّيقت يضاقلاو

 )١( انه قحْلُي نأ يغبني امم : هّضن ام [ ب ] شماه يف :

 أرق ء يفوت نأ ىلإ اهنكسي ناك نيتباينأ هدلب عرب لهأ نم يرجاهُملا يلع نب ميحرلا ُدبع
 نم ٌةبلطلا هّننأ ىوتفلاو سيردتلل لّمأت املف « هتقو ةمئأ نم ةعامج ىلع ةّقِلاو ًوحنلا

 ءالضُفلا ةيقبو «رابحألا ِءاملعلا ٌدحأ وهو ملعلاب رهتشاو ىتفأو سردف ئّتش نكامأ

 اهنم و يبنلا يف ز حدامم هل « نيدّرجملا ءارعشلاو نيدّدجملا ءاملعلا ٌديسو « رايخألا :

 خلإ ُبامامَلا َنِهَتَّمع ٍدنه لآل ٌتاسيَرُد ٌلالطأ ٍدرفلا قربألاب
 همحر ينارمعلا يلع نب دمحم ظفاحلا طخ نم ىهتنا ٍةئمزامثو ثالث 8١7 ةنس يف تام

 . يهيربلا خيرات نم هلاق . هللا

 مجعمو .( 1461 مكر ١/1/4 - ١1/8 ) عماللا ءوضلاو . (7945 944 /# ) مالعألا . (0)

 نيفراعلا ةيدهو . ( 0ال 05/9 ) بهذلا تارذشو . ( 7١484 مقر ١١ /7) نيفلؤملا

 .(1575و 95/7 ) نونكملا حاضيإو .(071/5)

 . يئابحألا [أ1] يف (5



 ناو ركب يبأ نب ميحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع

 يف ّخويشلا مزالو رطس ِةئمَعِبِرأ مويلا يف ظففح امبر ناكو ديعلا قيقد نبال ٌماملإلاو
 َنالْذع نباك ةعامج ىلع هلوصأو هقفلا يف رظنو َعْبسلا تاءارقلا أرقف ةياردلا

 العلا مهنم ةعامج نع ذخأف ٍثيدحلا ملع ىلع لبقأ كلذ ءانثأ يفو ٌيونسإلاو

 هذه خويش نع ذخأف ماشلاو ةكمو سدقملا تيب ىلإ لحرو « عفتنا هبو ٌئينامكرّثلا

 هيلع بلغ ىتح ( 1/07 ) ةنس نم هيلع ٌبكأف َنأشلا اذه هيلإ هللا بّيحو ٍتاهجلا

 . هخويش دوجو عم دّرفتو « هب الإ فرعُي ال راصو هيف لّغوتو

 رايدلاب ثيدحلا يعّدي نم لك : هخويش نم وهو ةعامج ُنبٌرعلا لاقو
 هتافنصم ةلمج نمو « سيردتلاو فينصتلل ىذصتو . ٌجوفدم وهف هاوس ةيرضملا

 يف ةموظنم مظنو اهُحْرْسَو ثيدحلا ملع يف ٌةيفلألاو ءايحألا ثيداحأ ٌجيرخت

 َحْرْشو ٠ ديعلا قيقد نبال حارتقالا َمَظنو ٍنآرقلا بيرغ يف ىرخأو ةيوبنلا ةريسلا
 لئاوأ نم هيف عرّشو لّمكي ملو تادلجم مست هنم بتكف سانلا ٍديس نبال ٌيذِمرُتلا

 حرش يف عرش ناك دق هنأل سانلا ٍديس نبا ٌظفاحلا غلب ثيح نم ةالصلا باتك

 همحر هطخب هيلع ٌتفقوو « ةالصلا باتك لئاوأ ىلإ ةيف غلب ًادلجم بتكف ٌيذمرتلا

 باتك رخاوأ ىلإ وهو ٍةمجرتلا بحاص حرش نم لوألا دلجملا ىلع ٌتفقوو هللا

 طخب هيفو رجح نبا ظفاحلا طخب وه هيلع ٌتفقو يذلا ُدَّلجملا اذهو « ةالصلا

 ىلع مالكلا يف اميسالو هريغ يف دجوت ال ٌدئاوف هيف ٌمتمُم ٌلفاح حرش وهو هفئصم
 طمن ىلع بهاذملا لقن يفو بابلا يف هيلإ ريشُي ام عيمجو « ٌيذمرتلا ثيداحأ

 ٠ بيجع بولسأو بيرغ
 ٌةلمكتو ( دحاو ناكم يف نيتعمُج ةماقإ نم دحاولاب ٌةذاعتسالا ) هتافنصم نمو

 جاهنملا مظنو « يونسإلل تاَِهُّملا ىلع كردتساو يوونلل بّذهملا حرش
 ةيرهاظلاو ةيلماكلا ثيدحلا رادب ثيدحلا َسيردت َّيلوو كلذ ٌُريغو يواضيبلل

 ةبوبنلا ٍةنيدملا ًءاضق ّيلوو كلانه ىلمأو « ٌرّواجو ًارارم ّجحو َنولوط نبا عماجو

 ٌيضُم دعب فرص مث (/88) ةنس ىلوألا ىدامُج ٌرشع يناث يف اهتمامإو اهتباطخو

 (1/48 ) ةنس نم ءالمإلا يف عّرشف ةرهاقلا ىلإ داعو « ٍرهشأ ةسمخو َنينس ثالث

 ٌريثك ةروصلا ٌليمج ةبيشلا ٌرّونم ناكو ًاسلجم ٌرّشع ًةتسو سلجم ةئمعبرأ ىلمأف
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 دمتعي ال ةراهطلا يف يّوتلا َديدش شيعلا َقّيِض فلكتلل ًاحراط مالكلا َرْزن ٍراقولا
 نسح سانا نع ًامسجتت ءايحلا ريثك ناكو : يمتيهلا تفر ىلع رأ سان ىلع ١

 كرت هَرأ ملف ةدم هّمزال دقو : رجح ُنبا ظفاحلا هذيملت لاق . ةهاكفلاو ةردانلا
 َقِزُر دقو « ٍرهش لك يف مايأ ةثالث مايصب عّوطتيو فولأملاك راص لب ليللا ٌمايق
 هنإف يمثيهلا هقيفر يفو هتمجرت يف مدقت امك ًامامإ ناك هنإف ّيلولا هدلو يف ةداعسلا

 رجح نبأ ظفاحلا مهنم نإف هتذمالت يف ةداعسلا ًاضيأ قزُرو ًاريبك ًاظفاح ناك

 هنأ ريغ « هلوصأو هقفلاو ٍتاءارقلاو بيرغلاو ٍةغللاو وحنلاب ًاملاع ناكو « هّتقبطو
 هيرصاعم نم ٌةعامج همجرت دقو « هتفرعمي درفناو هب رهتشاف ٌثيدحلا هيلع بلغ
 . هميظعت يف '''اوغلابو « ًاعيمج هيلع اونثأو مهّدعب نمو هتذمالت نمو

 : لاقف ّيرّرجلا نبا هاثرو

 [151] قافتاب اهُدْبِح ضرألا ظفاح ىرتت ٌيقارعلل للا ةمحر

 يقارملا لثم دالبلا يف نكي مل ٍقذِص َةّيلأ ٌمسقُم يننإ
 تس 8١5 ةنس ٌنابعش َنماث ءاعبرألا ةليل يف مامحلا نم هجورخ َبيقع تام

 : هنمف ٌرعش هلو . اهب نفّدو ةرهاقلاب ٍةئمنامثو

 يدعتب حوريل ينتْيَم ّلَمأو ٌضصخش يلع تيدحلا أرق اذإ
 يدمعُي ديريو هتاقب ديرأ ينأل ٌفاصنإ هنم اذامف

 همتخو ُطِْفُملا الغلا عّقوو لينلا فقوت امل ًاسلجم هوم ةنس َرفص يف ىلمأو

 : اهلوأ ةديصقب

 ٍدييأتو لضفب هْدِيِمُي هللا لس انليز توت وكشي نمل لوقأ
 : هلوقب اهمتخو

 يدوُت اذإ بوركلا ٌفاّشكو بويع لا دتاسو بونذلا ٌراَمعف تنأو

 )١( مقر 754/10 ةنماكلا رردلا رظنا 75414( .
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 دعب ةكربلا اوؤرق ةغيلب ةبطُخ [ 157 ] بطخو ءاقستسالا ًةالص سانلاب ىَلصو

 . ًايلاع ٌلينلا ءاجو كلذ

 دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحأ ْنِب قزارلا دبع
 '''دمحم نب دمحأ نب دومحم ْنِب دمحم يلاعملا يبأ نب ّرمع نبا

 ُيناْيَشلا ةدئاز نب ٍنْعم نب للا ٍدبع نب سابع نب لّضفملا يلاعملا يبأ نبا

 141 ةنس مرحملا يف دلو . يدادغبلا لصألا ٌيزورملا يطوفلا نباب ٌفورعملا

 همدخف ٌيسوُطلا ريصّتلاب لصتاف ٌدادْعِي ةنئاك يف رسأو . ةئمّكسو نيعبرأو نيتنثا

 يهو ةغارّم ةنازخ َبْنك رشابو ّيرزَجبلا نب ٍنيدلا يبحم نم عمسو هيلع لغتشاو

 لفاح خيرات لمعف تكلا سئافن ىلع علطاو « بفنصم فلأ ةئمٌيرأ لقت ام ىلع

 يف ( باقلألاو ءامسألا مجيعمو بادآلا عمجم ) هاّمس ٌرخآ يف هرصتخا مث أدج

 يف ةعصانلا ٌرردلا )و ( فاصوألا روحن يف فادصألا ررُد ) هلو تادلجم سمخ

 . ًاريثك حيلملا هطخب بتكو هسفنب أرقو ثيدحلاب َينُعو ( ةعباسلا ةئملا ءارعش

 يف ٌرظنو ادج ٌعيدب طخو ٌنسح ٌمظن هل ناكو ٍةئمسمخ نوخأبي هَحويش نإ لاقو

 . سيرارك َعبرأ مويلا يف بّتكي هطخ ٍنسُح عم ناكو « لئاوألا مولع

 ىلإ هاديو بتكيو ضرألا ىلإ ه هّرهظ عضيو ماني هآر نم ينربخأ : ٌيدفصلا لاق

 هلو ؛ مجارتلا عيصرتو مظنلا يف ءاضيب ّدي هل تناك : ُيبهذلا لاقو . فقسلا ةهج

 ناك هنإ لاقيو . ةمكحلاو قطنملاب ُدّصِبو ا عيدب ّطخو 2 عي رس ملقو ملاس نهذ

 ركذ دقو « ٍرابخأ ٌرحبو فراعم ةضور ناكو هلاح َحّلَصو بات مث د َرِكسملا لوانتي

 خيرات ) ( مزراوُخ خيرات ) اهدرس مث مالسإلا حيراوت علاط هنأ هفيلاوت ضعب يف

 ( ةرصبلا خيرات ) « ةغارَم خيرات ) ( ّيَرلا خيرات ) « َنيوُرَق خيرات ) ( َناهبصأ

 ةنماكلا رردلاو 5١(. - 70/5) بهذلا تارذشو .(8"ه60 _ ”عو/عر مالعألا )١(

 نيفلؤملا مجعمو .(170/9) ةرهازلا موجتلاو .(1414 مقر )54/1” - 5٠6"

 . ( 555-991 /8) نيفراعلا ةيدهو . ( 1/1178 مقر نرخاك كلا



 ريغصلا عماجلا حراش يوانملا فوؤرلا دبع موك

 خيرات ) ( َتيركت خيرات ) ( اًرماس خيرات ) ( طساو خيرات ) ( ةفوكلا خيرات )
 ًاريثك ًائيش درسو ( نميلا خيرات ) ( ةيلقص خيرات ) ( نيقرافايم خيرات ) ( لصؤَملا
 . ةئمهبسو نيرشعو نيتنثا /؟7 ةنس مرحملا ثلاث يف تامو

 29:20 ريغصلا عماجلا خراش يوانملا فوؤرلا دبع 4

 ءاضقلا ٌبادآ َحّرشو باهّشلا َحّرشو ًارصتخم ًاحرشو ًأطيسب ًاحرش هحرش
 يملا يف وأ  يفل أو نيرشعو عست ٠ "1 ةنس يفوت ٠ كلذ ريغو ةيفوصلا تاقبطو

 «©يدطضلا ْنامعُتلا ةمحأ نب زيزعلا دبع 4

 اهنم ٌةروهشم ٌتافلؤم هل ءّرشع يداحلا نرقلا يف نيدوجوملا ٍءاملعلا ٌدحأ

 )١( نيفلؤملا مجعمو . ( 415 411/1 ) رثألا ةصالخو .( 767/5 ) مالعألا ) ١47/5

 -  144مقر 7/1١1 ( . نيفراعلا ةيدهو ) 0/01١ - 2١١ ( . نونكملا حاضيإو ) ١9/7

 (؟918 مقر 555 550/7 ) سراهفلا سرهفو . ( 1488و "5و .
 : هّضن ام ( ب ) شماه يف (؟)

 ةسائرلا هيلإ تهتنا ةيعفاشلا ةمثأ ٌةمتاخ يوانُملا ىبحي نب نيدباعلا ٍنيز نب فؤورلا دبع

 ىلع حورش ٌةثالث اهنم ًةديفملا فيناصتلا فنصو قافآلا يف هّتيص راطو ٍنونفلا عيمج يف
 َ ةجهبلا حّرشو يقارعلل ةريسلا ةيفلأ حرشو لئامشلا ىلع ٌحرشو ريغصلا عماجلا
 ىلع ٌّجحلا كسانمو ّيعفاشلا بهذم ىلع فقرلل فوقولا ٌريسيتو يدررلل ريبعتلا
 نلمحرلا ءايلوأ يف ناطيشلا ٍماغرإ عامس ٌتاقبطو محض دلجم يف ةعبرألا بهاذملا
 ٌحرشو ءاضقلا بادآ حرشو هحرشو يعاضقلل باهشلا ُبيترتو ئرغص ىرخأ ٌتاقبطو

 ىلإ نينسب هّلبق تام مولعلا يف عرب دلو هل ناكو كلذ ٌديغو يطويسلل ىرغصلا صئاصخلا

 هدلوم ناكو نيرواجملا ةبرتب نفّدو . فلألا دعب نيئالث ةنس نيئس ينامثب هدعب يفوت نأ

 ينارْغّشلاو يلْئَولا ٌنسمشلاو يطابنسلا حلا دبع نب ٌدمحأ هخياشم نمو أشن اهبو ّرّصمب
 ةلحرلا دئاوف نم ًارصتخم ىهتنا يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم انحش هنع ذخأ نممو
 . هللا همحر ينارمعلا زعلا ظفاحلا طخخ نم ىهتنا يومح ىفطصمل رفسلا جئاتنو

 88/7 ) نغألا ضورلاو . 7781١( مقر ١58/5 ) نيفلؤملا مجعمو .(؟4//7) مالعألا (؟)
 .(088 /5) نيفراعلا ةيدهو .( ١575و 514١و 55ص يبرعلا ركفلا رداصمو .( 19١ مقر



 م مساقلا يبأ نب يلع نب ايارس نب زيزعلا دبع

 « يدهَملا مامإلل رايعملا حرش اهنمو « ةيفاكلا ىلع ّيصيبخلا حرش ىلع ٌةيشاح

 نم ٌعضاومب ًءاضقلا ىلوتو ٠ نيسحلا ريمألل ِء ءافشلا 27[ ثيداحأ ] ٌجيرخت اهنمو

 ٌدوجوم هنكلو « هئافو الو هللوم نييعت ىلع ْفِقأ ملو حلاو ديبزك ةينميلا رايدلا

 ٌدمحم هل مجرتملا دلاو مسأ نأ يوريو ءانمّدق امك ٌرشع يداحلا نرقلا يف

 .[5١"ه]1دمحأ ال

 مساقلا يبأ نب يلع نب ايارَس ْنب زيزعلا دبع قل

 0 نيدلا ْيفص ُيلحلا ْيئاطلا رضن نب دمحأ نبا

 رّهمف بألا ىناعتو ةئمٌّتسو نيعبسو عبس 71/9 ةنس ٍرَخآلا عيبر رهش يف دلو

 لحري ناكف ةراجتلا ىناعتو ةيبرعلاو ٍنايبلاو يناعملا ملع يفو اهّلك ٍرعشلا نونف يف

 نوضغ يفو « ةدالب ىلإ حجري مث ةراجتلا يف اهريغو َنيدرامو ٌرضمو ماشلا ىلإ

 مهحئادم يف هلو َّنيدرام كولم ىلإ ًةدم عطقناو َنايعألاو ٌكولملا حدمي كلذ

 نبا لاق . ضفرلاب مهّثُي ناكو َدّيؤملاو َنووالق َّنب دمحم ٌرصانلا حدتماو « ررّغلا

 هراعشأ يف وهو هناسلب لّضنتي كلذ عم ناكو هب رعشُي ام هرعش يفو : رجح

 حدمف نيرشعو عضب ٌةنس ًةرهاقلا لخد ام ٌلوأو كلذ ٌضقاني ام اهيف نإف « ٌدوجوم

 سانلا ِدّيس نباب عمتجاو ناطلسلا ىلإ هلصوأو هيلع لبقأف ريثألا نب ٍنيدلا الع

 نيدلا نسمش ٌردصلا ناكو « هلئاضفب اوفرتعاف ٍرّضعلا كلذ ِءالضْنو َنايح يبأو

 ةفرعم هل نم هُمَّلِسُي ال اذهو « هلثم ٌدحأ رعشلا مظن ام هنأ دقتعي بفيطللا دبع

 لمتشي ٌروهشم هرعش ٌناويدو . مهريغ نع ًالضف هرصع لهأ ىلإ ةبسنلاب بدألاب

 هّدمتسا هنأ هيف ركذو « ًاحرش اهل لعجو ٌةروهشملا ٌةيعيدبلا هلو . ةريثك نونف ىلع

 ١( نم ةدايز ]1[.

 مقر 3لا "59/5 ) ةنماكلا رردلاو .( ١585 مقر "60 "0 /؟) تايفولا تاوف (؟)

 مجعمو . ( 114 1178/1١ ) ةرهازلا موجنلاو . ( 18 - 4//١1 ) مالعألاو . ( 80

 الإ5و الا"5و 7779/١2 نوئظلا فشكو .(ا/١9 مقر 1١5١-١١١ /؟) نيفلؤملا

 .(7859/15١)و ( الةالوالءالو



 هللا دعس نب ميهاربإ ني دمحم نب زيزعلا دبع ا
 : نيتيبلا الك يف ٌمادختسالا هيفو هرعش نساحم نمو . ًاباتك نيعبرأو ةئمب نم

 مركتلا يف يتحار هَّنَهَبْشأ الف يتْنِع ةجو ايحلاب عقربأ مل اذإ
 مرخَم لعف نع هضضغأ مل انأ اذإ ىغولا يف ة ّنفجلا ٌرسكي نمم تنك الو

 . 29ةئمعُيسو نيسمخو نيتنثا /017 ةنس تام

 هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم ْنب زيزعلا دبع 47
 29 ئعفاشلا ٌينانكلا رخص نب ةعامج نبا

 ىلع رضحأو ةئمّتسو نيعستو عبرأ 544 ةنس مرحملا ّرشع َعسأت يف دلو
 غلبو هتقبطو يطايمدلاك ٌةعامج هل زاجأو ٌركاسع نب لّضفلا يبأو ساّوقلا نب ٌرمع
 ٌجابلا نيدلا ءالع نع ذخأو هدلاو ىلع هّقفتو ٠ سفن ةئمئالثو ًافلأ هخويش ُددع
 َريثك قالخألا ّنّسح ناكو تام نأ ىلإ (7014) ةئس نم سّردو َنايح يبأو
 رايدلاب ًءاضقلا ّيلوو ٍنأشلا اذهب ينعو قابطلا ٌبّتكو َممس : ٌئبهذلا لاق . لئاضفلا
 ةنس يف هتسفن رع نأ ىلإ كلذ ىلع لّري ملو ةّفعب هرشابو ( 718 ) ةنس ةيرضملا
 ىلإ داع نأ ىلإ ٍةلودلا ٌءارمأ هب لري ملو هل َنْؤَأَ .جحلا يف نذأتساو (7؟04)
 هتيفن لّزعف ةيعرشلا رومألا يف هدناعي [ ب57 ] ٍةلودلا ءامظع ضعب ناك مث ءاضقلا
 هافعأف ناطلسلا ىلإ اهب لّسوتف ةفيرش ةمتحح هْمُك يف لمحو (7/56) ةنس يف
 ًائيش عمج : عفار ٌنبا:لاق . ٌتافصم هلو رواجو جح مث ٌمضاوم يف سردي رمتساو

 ناك هنأو دادغبب ةتمعيسو نيسمخ 70+ ةنس يلحلا يفصلا ةافو نأ خيراوتلا ضعب يفو 0(
 : اهلوأو ةداجإلا ّلك اهيف داجأ ٌةديج ٌةديصق زتعملا نبا ىلع درلا يف هلو يعيش

 اهباذكو شيرق ىفاطو ٍولإلاٍدَعرشل لق الأ
 اهبانأ لشن اهدحجتو يتلا لآ رخافُت تنأأ

 1 ١ . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 مم1 "908/9 ) ةنماكلا رردلاو . ( 51/4 ) مالعألا . ( ١95٠/5 ) نونظلا فشك قفز

 708/1) بهذلا تارذشو . ( 7107١ مقر ١17/7 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 751147 مقر
 . ( 779/5 ) نونكملا حاضيإو . -75١9(



 موو روهشملا ملاعلا يكملا مث يهكافلا دمحأ نب رداقلا دبع

 ملكتو ٌيعفارلا ثيداحأ جّوبخو ىرغُصلاو ىربُكلا ٌكسانملا ليعو بهذملا ىلع

 ىتفأو سّردو ملعلا يف أشن : تاقبطلا يف ٌيونسإلا لاقو جاهنملا نم َعضاوم ىلع

 ناكو ءاضقلا يف ةنسح ٌةريس راسو ديدجلا عماجلاب بطخو ًاناسح فيناصت فّتصو

 يف ٍميمصتلا ديدش ٍلعلا لهأل ًابحم ٍردصلا ميلس ّطخلا م ٌميرس ةرضاحملا َنّسح

 ُتلاغو قذح هيف نكي ملو باوجلا يف ٌةلجع هيف تناكو هيلإ لصت يتلا رومألا

 ا تا ام هيف نكي ملو : رجح نبا لاق . دش وأ ريخب طّسوتي نم بسحب هرومأ

 « ءاضقلا نع ًالوزعم نيمّرحلا دحأب توملا ىتمتي ناكو هقفلا يف رهام ريغ ناك هنأ

 يي تل نينو عبس 119 ةنس يف ةكمب تامف رواجو ٌحح هنإف ىنعت ام لانف

 هيلإ لصو ىتح ءاضقلا ىلإ ّدوعي نأ يف هيلع ٌحاحلإلا عقو دقو نوجَحلاب نفّدو

 فّلحو عاتتمالا ىلع مّدصف نكمم [ ١59 ] لكب هودؤارو بهاذملا ٌةاَضُقو ٌءارمألا

 . هد ِهّلِلَق دوعي ال هنأ ٌةظَلخم ًاناميأ

 2"!روهشملا ملاعلا َْكملا مث ُيهكافلا دمحأ ْنب رداقلا دبع - 45

 ٌيلحلا َيْفَضلا ةديصق ٌحرشو ايركز يضاقلا جهنم ٌحرش اهنم ُفيناصت هل

 ةنس تامو ّيمثيهلا رجح نبا هخيش لئاضف يف ٌباتكو ِهلَي ّيبنلا ةرايز يف ٌباتكو

 . ةئمعلستو نينامثو عست 8

 رداقلا دبع نب دمحأ ْنِب رداقلا دبع ٌديسلا

 "”نيدلا سمش نب لع نب ٌبرلا دبع نب رصانلا نبا

 . ىبحي نب دمحأ ٌيدهَملا مامإلا نب نيدلا سمش نب نيدلا يفرش مامإلا نبا

 نونظلا فشكو .(1444 مقر )١84/7 نيقلؤملا مجعمو .(1/4) مالعألا (1)

 . ( 0948/60 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 1846/1 )

 نيفلؤملا مجعمو 1١59(. مقر 01 - 15/1؟) رطولا لينو . (0/5) مالعألا (0)

 - ١843/4 ) ملعلا رجهو .( 17١1/4 ) نونكملا حاضيإو 20١((. مقر 184/5

 .(069 مقر 18م5



 رداقلا دبع نب دمحأ نب رداقلا دبع ديسلا 100

 مامإلا انخيش وهو ىبحي نب دمحأ ّيدهملا مامإلا ةمجرت يف هبسن مامن مدقت دق

 رهش يف هطخ نم هتلقن امك دلو . ٌقلطملا ٌدهتجملا ٌدنسملا ظفاحلا ُثّدحملا
 لم هب وم ىلع أرقف َنابكوكب أشنو فا أو ٍقنمو َنيئالثو سمخ ١١0 ًةنس ةدعقلا
 نب ٍدمحم ٍةمالعلا ديسلاك اهئاملع رباكأ نع ذخأف ءاعنص ىلإ لحترا مث ءاملعلا
 ةنيدم ىلإ لحترا مث . مهريغو ىبحي نب مشاه ةمالعلا ٍديسلاو ريمألا ليعامسإ
 هقفلا يف اهخويش نع ذأ ضئارفلاو هقفلا ءاملعب ةنوحشم كاذ ذإ يهو ٍرامَذ
 مث ءاملعلا نم هَيِقل نم لك نع ذخأو ٍنميلا ٍنئادم عيمج يف درت مث ضيارفلاو
 مهيلع لمتشا دق هُشويشو . نيمّرحلا ءاملع نع ذخأف ٍةنيدملاو ةكم ىلإ لحترا
 هخويش نع اهاَقلت يتلا ٌديناسألاو هل زاجأ نمو هنع ذخأ نَم هيف ركذ ٌلفاح ٌدَّلجم
 نطوتسا مث ءاعنصو َنابكوك ىلإ داع مث نيماع وحن نيمرحلا يف آرجاهم ّيقبو
 ريمأ هنع دخأ نم ةلمج نمو « نيبلاطلا ديفُيو ّملعلا رّشني كلانه رقتساو َنابكوك
 مهنم ٌةريثك ٌةعامجو ٍنيسحلا نب ٍدمحم نب ٌدمحأ ٌةمالعلا ٌديسلا كاذ ذإ َنابكوك
 ب ميهاريإ ةمالعلا ديلا هلو مهنمو ٠ يلع نب دمحم نب ئلع ًةمالعلا ديلا
 . هُرُكذ ٌمّدقتملا ٍرداقلا دبع

 ٌيدهملا مامإلا توم دنع هدوفوك ٍةَمِهُملا رومألا يف ًءاعنص ىلإ دِفي ناكو
 ةدم يف ناكو هللا هظفح هللاب روصنملا ٍرضعلا ٍةفيلخ انالوم هدلو ةعيابمل هللا همحر

 عاونأ عيمج يف درفتلاب هل َرَقأو ةينميل ا راطقألا عيمج يف هُنيص راط دق كلانه هتماقإ

 ينإو ٠ ريمألا َليعامسإ نب دمحم ةمالعلا ٍديسلا هخيش توم دعب ٍدحأ لك ملعلا
 رايدلاب نم ملعأ نع هللا همحر يدلاو ُتلأس ينأ نايبّصلا عم بتكملا يف انأو ركذأ
 ٌلضافلا ملاعلا ينربخأو ةمجرتلا ٌبحاص ينعي ٌنالف لاقف كاذ ذإ ةينميلا

 دقو ] ءاعنصب فقاوملا ضعب يف رضح هنأ يميّرلا نسحلا نب نمحرلا دبع
 ةريبك ٌةرهش هل ٍدَحاو ٌلكو يل مهاّتسو َءاعنص ءاملع دباكأ هيف عمتجا 2''[ ناك
 انس مهُرغصأ وهو ةمجرتلا ٌبحاص يوضاسلا ةلمج نمو : لاق هيف ننفتلاو ملعلاب

 ) )1١دق ناكو [ب ] يف .
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 نوعضخيو هل نوعضاوتي مهُتيأرف : لاق ءاعنص ىلإ هتامّدَق ىدحإ يف كلذ ناكو
 نيبو هنيب ٌحامتجالا اذهو « مهيلع هتجرد عافتراب نوفرتعيو هنم نوديفتسيو هملعل
 رِخآلا ٌمودُقلا اذه ميق هنإف « ٌةريثك نونس اهيف هرارقتساو ًءاعنص ىلإ انخيش مودق
 مث «ٌدحأ يفقوملا كلذ يف اوناك نيذلا نايعألا كئلوأ نم َقْبي ملو هيف رقتسا يذلا
 ريمأ نيبو .هنيب ثرج ةءاعنصب مولعلا رئاسو لب ثيدحلا مولع ةايحإ هللا دارأ امل
 نم جورخلا ديري هنأ رهظأف ةدكانم نيسحلا ٍنب دمحم نب ميهاربإ ٍديسلا نابكوك
 رقتساو جرخف ٌميهاربإ ُديسلا هل نؤأف فيرخلا ّمايأ هب هزنتلل رهظ يداو ىلإ نابكوك
 ىلإ بتك مث « هيلإ جاتحي ام عيمجلو هبتكلو هلهأل لسرُي لاز امو رهظ يداوب ًامايأ
 ىلإ ٌلاقتنالا ديري هنأب هكذ مّدقتملا شنح ٌّيلع نب ٍنسحلا ةمالعلا ريطخلا ريزولا
 نم جحَوَقلا رادب هلزنأو كلذب نذأف هللا هظفح رصعلا ةفيلخ ىلإ ةيضقلا عفرف ةءاعنص
 مهنايعأ نم ةعامج هنع ذخأو ءاعنص ءاملع ٌدباكأ هيلإ دّقوو « اهيف نكسف بزَعلا ريب
 ٍلالجلا هللا ٍدبع نب يلع ةمالعلا ٍديسلاو َينالْؤَحلا ىبحي نب مساقلا ةمالعلا انخيشك

 مهنمو « ةريثك ٍةعامجو ءريمألا ٍدمحم نب رهللا ٍدبع ةمالعلا ٍديسلاو [ ] 17١
 حيحص يف هيلع ٌتأرقف ٍةدع مولع يف هنع تذخأو شنح يلع نب ْنسحلا ًةمالعلا
 ٌيراخُبلا حيحص ضعبو يوؤنلل هحرش ضعب عم توف الب هرخآ ىلإ هلوأ نم ملسم
 « ريثألا نبال ( لوصألا عماج ) ضعبو يرابلا حتف هحرش نم [ 194 ] ضعب عم
 أطوملا ضعبو ُهَجام ٍنبا ننس ضعبو توف الب اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ٌيذمرتلا ننّسو
 نم ًاريثك هنم ٌتعمسو « ضايع يضاقلا ِءافش ضعبو ةيميت نبال ىقتنملا ضعبو
 ةحفاصملاب لسلسملاو ديعلا مويب لسلسملا ثيدحلاك ةلسلسملا ثيداحألا
 ةموظنم ) يضعب حالطالا ملع يف هيلع تأرقو . كلذ ريغو ةكباشملاب لساسملاو
 ( راّخزلا رحبلا ) ضعبو ( راهنلا ءوض ) ضعب هقفلا يفو اهَّحْرَشو ( يقارعلا نيزلا
 فيرشلل اهّحْرشو ةيدضعلا بفقاوملا ٌضعب نيدلا لوصأ ملع يفو امهيشاوح عم
 يلحملل هّحرشو عماوجلا عيج ّضعب هقفلا لوصأ يفو اهّحرشو دئالقلا ٌضعنو
 كلف ) هامس يذلا هفلؤمو ( سوماقلا ) ٌضعبو ( حاحصلا ) ٌضعب ةغللا يفو
 هذه ريغ يف هنم ٌتعمسو ٠ ًاعيمج اهَحْرشو ( ةيزازجلا ) ضورّعلا يفو ( سوماقلا
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ي اهُعيمج ُثاءارقلا تناكو « ةمجرتلا هذه ٌريرحت لاح هزيِضحتسأ مل امم بتكلا
 يرج

 هيلإ ّدْشُت ام داريإلاو رادصإلا يف ٍداهتجالا طمن ىلع ةيراجلا ثحابملا نم اهيف

 تنكو «ٌريثك اذه نم عقوو « ٍةلَّوطُم لئاسر ريرحت ىلإ ُثحبلا ّرجنا امبرو «لاحرلا

 يف هداهتجا نم هيدل ام قفاو ْنِإف هيلع ُضرعأو لئاسملا ضعب يف يل رهظي ام ردحأ

 مث هيلع بتك قفاوي مل نإو قئارلا رثنلاب ًةراتو قئافلا مظنلاب ًةرات هظَّوق ٍةلأسملا كلت

 لاح ًةثحابملا اهيف تعقو يتلا لئاسملا ضعب نإف كلذك مث « هتتك ام ىلع بك

 يف ًارُخبتُم هللا همحر ناكو . لئاسد عنس ىلإ اهيف هرّرحو هُترّوح ام عمتجا ةءارقلا

 نَم نّظي ٌةفرعم اهنم ّنف ّلك فرعي اهعاونأ فالتخا ىلع ةيملعلا ففراعملا عيمج

 ؛ ٍنميلا نساحمو ٍنمزلا بئاجع نم هنأ ٌلصاحلاو « هاوس نسحُي ال هنأ هيف هثحاب

 سانلا نع درفني مث مهديفيف هاوس نونسحُي ال يذلا مهنف يف ف لك ٌلهأ هيلإ جري

ط دي بدألا يف هلو « كلذ ىلع ةدايز نع ٌالضف اهءامسأ نوفرعي ال نونفب
 هنإف ئلوُ

زم هب هل نم الإ كلذب قّدصي ال ثيحب ٍةَنَطتْحُم ةظحل يف ةقئافلا ةديصقلا مظني
 ٌدي

اشتلاو و ةركاذملا ليمجو ةرضاحملا نسحمو عبطلا فلأ نم هيفف اذه عمو «رابتخا
 ٍش

 ء هفصوب ٌةطاحإلا نكمي ال ام ةردانلا ةظحالتمو ٍدٌوتلا لامكو عضاوتلا ٍديزمو

 « عامسألا فْئعُت يتلا رابخألا نم هيدل امل لوقعلاو ٍناهذألا هر يه هتسلاجمو

 ثيحب اهيئاجعو اهلهأو ةديعبلا راطقألا نع تاياكحلاو عابطلل ةبّذهملا ٍراعشألاو

 ريغ فرعي مل هنإف « كلذك ٌرمألا نكي ملو ةدهاشملاب اهفّرع دق هنأ ٌعماسلا ْنظ

 قئاقحلا نع ثحبلا ٌريثك رّوصتلا ّي ٌّيوق ءاكذلا ٌرهاب ناك هنكلو نيمّرحلاو نميلا

 :كلاته ىلإ ! ةديعبلا راطقألا لهأ دوفول نيمرحلا يف هترواجُم مايأ يف كلذ دافتساف

 ملم نع هياياكح ة ةرثكل ٌرضم ٌدالب فرع دق هنأ هب يلاصتا ءادتبا دنع ُنظأ ٌتنكو

 كلذ ركدتسُي ال هنإف « مّذقت اميف ال هرصع يف اهيف ةدوجوم بئارغو بئاجع نعو

 اهتعلاطم ىلع ّبكأ نم اهب ديفتسي تافتصم اهرابخأ يف ُسانلا فص دق هنأل

 رابخأ يف ةرضاحملا نسَحو يزيرْقَملل راثآلاو ططُخلاك ةدهاشملا نم ُبدقي ام

 ترج ام ىلع ةمجرتلا ٌبحاص هيكحي اميف نأشلا امنإ , يطويسلل ةرهاقلاو رم

 : هُريغ هب موقي ال امب هصاصتخا ىلع لادلا ُبيجعلا ُرمألا وه كلذ نإف هرصع يف
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 دحاو يف مّلاعلا َمّمجي نأ ركئتسمب هللا ىلع سيلو

 ىلإو هتبحم ىلإ بذجي هنإف هُديغ هيلع ردقي ال ٌةعانص ميلعتلا نسُح يف هلو
 هل نم وأ قالخألا ٌفرحنم هسلاج اذإو « رّخصلا نم فئثكأ هعبط نم ةلدألاب لمعلا

 ٍرانلاو ءاملا نيب لؤي امب هنايب رحس نم ءاج قاقٍش ٌضعب ةينيدلا لئاسملا يف 13

 نم هنم ىرأ تنك دقلو «صضار هنع وهو الإ هقرافي الف ِنوُنلاو ٌبضلا نيب عمجيو
 لكب قيلي امبو سانلا لاوحأب هُرِبَح مت اذلو ؛ يبّجعت هنم دادزي ام سنجلا اذه

 7[ هلو ] ٌةيوق ٌةكراشم ٌبطلا ملع يف هلو « هبساني ال امو هّبساني امو مهنم ٍدحاو
 ىلع هنودصقي ٌنسمانلا ناكو « ٍرابتخا تأ تناك ام ًةنئاك ةيلمعلا تاعانصلا لك يف

 نم اوذخأيل ًءابدألاو هملع نم اوديفتسيل هنودصقي ملعلا ٌلهأف « مهتاقبط فالتخا

 ايندلا بابرأ دنع مهل َعَّقشيل هنوتأي مج جيواحملاو ؛ مهراعشأ هيلع اوضرعيو هيدأ

 « مهتاوادمل هب نوذولي ىضرملاو , عامجإ ٌةملك همّركو « هنكمُي امب مهيساويو

 هنوجاتحي ام عيمجب مهيلع لّصفيو هلزنم يف مُهلني ملعلا لهأ نم ٍرايدلا ُابرُعو

 ميظع ةمرُحلا ٌرفاو ٍةعافشلا ٌلوبقم وهو «مهيلاطم لينو مهضارغأ ءاضق يف ىعسيو
 عومجم يف هيواسُي دحأ نع ْذُخآ ملو هتالامك يف هّلثم ينيع رت ملف ةلمجلابو « هاجلا

 نم هيلع لبُج امل ناكو .ديظن هل ِهِتَدُم رخآ يف ةينميلا رايدلاب نكي ملو ءهمولع

 اذإ اميسال هرظاني نم هب عطقني ام ةرظانملا دنع همولع نم يدْبُي ال قالخألا نسح
 «بولقلا ففالتئاو رطاوخلا ربجل هنم ًةبحم كلذ لك نيرّصقملا نم هرظاني نم ناك

 دؤفتلا يف ُسانلا لوقي امك سيل هنأ ًاربُ هب طِحْي مل نم ضعبل كلذ نع رئأتي اميرو

 ولو ٍلامكلا ٌعلابم ملعلا يف اوغْلبي مل نيذلا نم ريثك نم اذه ٌتعمس دقو « ملعلاب

 يف يف حماستلا ىلع هل ّلماحلا نأب اوملعل هل نوسرامملا ٍلامكلا ّلهأ هفّرع امك هوفّرع

 ضّرعتي ال هللا همحر ناكو « قلخلا [ ب04 ] ةحاجّس نم هيلع لبجج ام مهترظانم

 نساحملا نم هيلع لمتشا ام ٍدحأ لك نم رّكذي لب ناك نَم ًانئاك ٍدحأ صيقنتل
 لاغتشا هل نم فصو يف غلابيو « هريغ نم اهب ٌفرعأ وهو هيواسم نغ يضفيو

 . هيدلو [ب ] يف (5)
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 اهُفِشترتو ٌُبولقلا اهُّقَّشعت تارابعب هُريغ هب ٌحَمسي الام هنساحم نم رّشنيو ملعلاب
 حرش فيلأت يف ينبغر نم ةلمج نم هللا همحر وهو «ٌعابَطلا اهيلع ُلبقُّتو عامسألا

 ّلَمك اذإ لاقف هلوأ نم َسيرارك هيلع ٌتْضَرعو هتايح يف هيف ٌتْغَرشف ف ىقتنملا ىلع

 نم غلب اميف نوبغري ال ٍرصعلا ٌلهأو ًادّلجم نيرشع وحن يف ناك ةيفيكلا هذه ىلع
 ' هللا دمحب لّمكف ُتلعفف راصتخالا ىلإ يندشرأ مث « ٍرادقملا اذه ٍنود ىلإ ليوطتلا

 ينزاجأ دقو َنينس ثالث وجنب هتوم دعب الإ لكي ملو ؛ وشادلجم عب برأ يف هتضْيبو

 هّلقن ديرأ ام هنم ٌتلقنف هديناسأ باتك نم يننكم نأ دعب '')[َلإ] اهبتك ًةماع ًةزاجإ

 هيلع ٌرِدقي ال ام ٌّنف لك يف هل ناكل كلذ دارأ ولو فيلأتلاب ٍلاغتشا ٌةرثك هل نكي ملو

 مل اهنم ٌريثكلاو دلجم يف ٌةعومجم يه ٌةلّوطم ٌثحابمو ٌةلفاح ٌلئاسر هلو « هريغ
 هنكلو ةينميلا ٍراطقألا عيمج نم ّنف لك يف تالكشملاب ًادوصقم ناك هنإف هيف نكي

 يف فرطلا ةهزن ) حرش هتافلؤم نمو ٠ صْرِحلا ةيَلك كلذ عمج ىلع صرحي مل
 ٍمّدقتملا شفخألا ٍنيسُحلا نب حالص ةمالعلا ديسلل ( فؤوظلاو رورجملاو راجلا

 ّسيرارك يف ( سوماقلا ُكلف ) هلو « فيطل دلجم يف ٌديفم ٌنسيفن ٌحرش وهو هركذ

 دقو « ًةلقتسم ٌةيشاح تناكل ُتعمُج ول هتخسُن يف ( راهنلا ءوض ) ىلع شاوح هلو

 ءيش ىلع ْفِقأ ملو هل ًاراظنأ اهيلإ ٌمضو اهعمج يف عّرش ُميهاربإ ٌةمالعلا هذلو ناك

 ةديصق اهنمف ٌةيبدأ ٌتاحراطم هللا همحر هنيبو ينيبو « اهُمامت هل ركسيتي مل هلعلو اهنم

 : يهو هيلإ ””اهتبتك

 ُحاْفَّصلا ٌليلص "'[ عمساف ]اهدنعو خامرلا رخو ٌرمعاي اهنود نم
 لافي وأ عزفُم ٍدالج ريغ اهّيح يف ٌعماسلا عمسيال

 حاقّولاب ايّحلااهيف لدبتسم ٍرَوهَتُم ريس اهيلإؤيف
 [1751 خالل وأ ٍلذاعل اهبح نع ينشتنيال مص دقًارمشم

 حاجئلاب هّتّيتمأ ةياغ | نم زاف نم َبثعلا ٌباهي امف

 . يل[ ب ] يف 222
 8 1١١1/1١١5 يناكوشلا ناويد رظنا )00
 . ناويدلا نم هانتبثأ ام باوصلاو ملعاف [ ب .[] طوطخملا يف ()
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 ىنملاب ْتَرِفَظ املف ىّعس
 دقو ىلاحر ٌريسلا بعتأ دق

 - ئدرلا اهادع_ ينتماقأ دقف

 نمو ًةانق ايلعلل ره نَم
 اهّمالعأ ةنسلل داش نَم

 ًادهاج ًادهتجم ًاددسجم
 انرهد يف ٍةنسلا ٌملاعاي
 انرصع يف فصنأ نَم لاب ام

 يتلاح نم َديلقتلا َحرَّطاو
 هموق يف بضنلا ءادب ئمرُي

 اذإ هنم ضْرِعلا نوقزمي
 ىذألا فونص نم مهيدل قلي

 ادغ مهنم ِتْهِبلا ُدْنْرَق نبا

 : هلوقب ىلاعت هللا همحر باجأف

 0 لوذعف .شاو لوق ْعحد

 نم قار امو َضورلا قرافو

 َنَم ٍلآلاو ٍدمحأ ادِف يسفن

 يفو ٍروُغو ٍدْجن يف لح نَم

 يننأ ىلع ينكر مهلماع
 مهو ٌمهنم لهاجلا حصنأو

 ًامئاد مه يلهأ نِم ٌبحأ

 يجترأام ٌلضفأ مهيحف

 يضترأ مهل لوق ٌلكو

 حارتساو اصّعلا ىقلأ هيمي

 حارُت نأ ىجولا دعب اهل نآ
 حامسلا رحب ملعلا ٍدوُط عنَرب
 حابتست ال يهف اهامج ىمح
 حافكلا لك ةعذبلا حفاك نم

 حالصلاو ىدهلا ملع يف نيدلل

 حالفلاو ىهُتلا بابرأ بطقو

 حاحّصلا تادنسملا ّوحن ٌلامو

 ٌحلشولاو هّققبِر ًآعطقم
 حانجج نم هل يمارلا ىلع امو

 حارو مسهيف ٌقحلا ّرمب ءآج

 حابصلاو اسملا يف حيبق لك
 خادقنا ٍّيأ بلقلا يف ًاحدقنُم

 حالق هوقتن اميف سيلف
 خال عال نإ قاف شيع بّيط

 حاجنلاو اجنلا لين مهبح يف
 حايرلا ٌبَهَمو ٍناكم لك

 حالصلاب ٌمهنم لكل وعدأ
 حارو اج نَم ٌلضْفأ مهلك
 حافكلاب يلذاع يناقل ولو

 حابم وأ بجاو ٍريخ لعف نم
 حالفلا ٌماصإ رحبلا يف هيورَي

 5 يحاللاو لوذعلاو يشاولا لوق عد دصققي لوذع ىلع فوطعم حالو فطاع فرح ءافلا )و22(
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 يعدي مهاداع نمل ًاسعت

 ٌمهنم هرصاع نَم ُلكو
 ىفطصملا ىنب اوسيل مناك

 هنأ اوعمجأ دق مهّديلقت

 ْنأ ّصصنلا عم ّيشملا اوبجوأو
 الو هغذف اذه ىبأ نمف

 مهب كلمت لآلاب كيلع

 انرصع يف ٍقنسلا ٌملاعاي

 حارب ودع وهو ًاعُيْشت

 حاب مهيدل مهيقاب لوقو
 حافّصلاب هعطق ولدوي

 اقّو ضيغبلًأَبت هيدل
 حابتسُئال صنقلابب ملاعل
 حاجس دب ملاعلل كي مل

 حاور وأ ة ٌةودُخًاموي هاقلت

 حالسلاب ادعلا كاقلت نإو

 حاحّصلا اهنم زاتمي هب نّمو

 لكشتسُم ّلك يّنجُت تمُد
 ْتَدِشنَأ املك ملعب يدهي ]

 هذه لإ اذه ٍريرحت لاح رّضحي ملو رثنو مظن نم ٌةيبدأ ٌثتابتاكم هنيبو ينيبو
 هيلع ةءارقلا هتلأس امو ريثأت ٌملبأ ينرثؤُيو ليملا ّلك ّيلإ ليمي هللا همحر ناك دقو

 هبتك يل لدبي ناكو اذك يف أرقت لوقيو ٍتارات ينيدتبي ناك لب طق ىباف باتك يف

 ىتح موظنملاو اهروثنم ميهفتب ًامئاق مولعلل ًارشان لاز امو هسفن ىلع اهب ينرثؤُيو
 يفلأو نيتئمو عبس ١١١1 ةنس لوألا عيبر َسماخ نينثإلا موي يف ىلاعت هللا هافوت

 « سيرارك يف ةعومجم يه ٍناسح ٍشارّمب ٌءارعشلا هائثرو هدقف ىلع ٌنمانلا فّسأتو
 ١ ١ : اهعلطم ؟'”ةديصقب هاثر نم ةلمج نم انأو

 ةئتاج فراعملا عبَر نم مّدهت

 حابصلا ٌرون هلم مهف روب

 [أ108] خالف ٍلوذعف شاو َلوق ْعَد

 ةبلاط ملعلا نع لْغّش يف حبصأو

 9ئليزنلا نمؤملا دبع نب يلع نب دمحأ ْنِب رداقلا دبع 6

 نيسحلا نب مساقلا هللا ىلع لكوتملا مامإلا مايأ يف ًءاعنص عماجب ٌبيطخلا

 . ناويدلا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو يدهت [ ب ] يف )١(

 . 1-77 6ص يناكوشلا ناويد رظنا

 . ( 741 مقر -١/ 51/5 ) فرعلا رشن . ( 7817 مقر ١ - 57/5 ) رطولا لين فرفإ



 نمؤملا دبع نب يلع نب دمحأ نب رداقلا دبع

 هبتك ام هرعش نمف رشنلاو مظنلا يف ءاغلُبلا نم وه « هللاب روصنملا هدلو مايأ ضعبو

 : ريزولا يلع نب هللا دبع ةمالعلا ديسلا ىلإ

 بّثكلاو ىمجلا ركذ نع ٌّدَع

 دق هنم يفرط لوحكم نع ياو

 هركذ نِم ًالِط َسأك زدأو
 اَقَّنلا نالزِفب ينّطلاغتال

 ٌقئوُم يبلق نيأ يردأ انأ
 هّنسح ينابس نَم يّمسأ ال

 ؛ هصن ام ( ب ) شماه يف (1)
 ٌيلع ٍنب هللا دبع ديسلا ىلإ اهبتك يتلا َيليِرَنلا رداقلا دبع يضاقلا ةديصق ٌّمامت

 يليزتلا ن

 بتشلاعيدب َرُكذ زدأو

 بَصولا لاين ّبلقلا ّقّشرأ

 برَصلاب هقير نم ًاجزام

 يبرأ ىصقأ ننحلا ٌلازغق

 يبس نيأ نمو ماه نمبو
 ©0يبهذم هيف ةيرمتلا امنإ

 هال

 ريزولا يلع
 نب ٍديز ةمالعلا ديسلل زاجيإلا ةقيقح ىلإ زاجملاب ىّمسملا زاجيإلا حرش ٌعامس هنم سمتلي
 . بثكلاو ئمجلا ركذ نع دع : اهُلهَتْسُم هللا ةمحر ٍنّسحلا نب دمحم

 ؛ اهدعبو تايبأ ةتس اهنم علاطلا ردبلا يف ركذ دقو

 هل ًانوص هب رُجِهلا ٌنُسحي
 امنإ يلذع ٌّنك ًالودعاي

 يدلي يسبيبح دق ىرتول

 يذلا ّدخلاو ةَرُقلا ىرت وأ

 ادغ ٌرْوُلاَو ُروُتلاَو هران

 ًابرط ودشي َقْرَولا ٌرظنال
 ىوهلا يداب نعو َلذعلا كُرتاف

 هبْرِس يف ىوُللا مير ثرظن
 ىركلا يف لوب هنم ْتَعِمط
 ًاعم عمدلاو رهسلا باذلف

 ىمحلا قرب ىّرس ليق املك
 هربص نع لقف ٌبّصلا الس وأ

 ىنحنملا رايد ثيغلا ىقس وأ

 يب نُحي هيح يف ىنّصلاو
 يبع نيبحملا لاح نع تنأ

 بّهللا ًمارطضاو املا عمج

 بجع يف بجع يف ابجع

 يبرط الإ ّرُجشلا راثأام

 ببس نع لست ال يدو َنَب اي
 بَضَنلا كارش يف يستعقوأ
 يب رم امل نيعلا يف العف

 بُهُملا طانَتب اهنم وهو

 ببسلاب ٌتَبَقعع اهارتام
 بنتكملا ٍمَرْغملا ٌموسن تلق

 بهْذُم ٌدخ ٌيدزو ىوهال
 بَبَّصلا ريزغلا يعمد نم تلق
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 عقاومب ٌةفرعم هل ناكو « ةياغلا ىلإ ٌمجسنم ديثك ٌرعش هلو ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 ىلع لكوتملا مامإلل ًاسيلج ناكو هتغالبب اهُدّوجيو ثداوحلا بسح ىلع بطخلا

 نآلا ٌدوجوملاو هدعب نم اهيف شاع ًةعساو ايند فّلخو ٌةفارظو حور ُةّفَِح هيفو هللا
 ةنس نابعش يف تامو «لاومألا نم مهُّدج هفّلخ امب ةينُع يف مهو هيلو ٌدالوأ
 . فّلأو ٍةثمو نيسمخو عبرأ 4

 . هللا ةمحر

 ٌتجحاو ٌضرف يدلنع هب
 هل يبح نم بجوأ ىرأو

 : هلوقب ٌريزولا هّدبع ديسلا هباجأق
 بهذمٌدخ تخت ٌدفودال

 نإو ينأش نم ٌدقلا ٌمازتلاو
 دقلف ىثعملا يبلق ىبس نإ
 ىرهلل يدشر دع يلوذعاي

 معن يطيرقتب ٌموللا عّدف
 ىسمحلا كاذ ىّمِج لوح منال
 هتقير افش نم يبلق واد

 هذق يف ٍةيلح نم عمتساو

 ًانكاس يعوض ننيب نكي نإ

 ىنرصاح دق ٌروسكملا كحل

 اهلف يحب َتادآ عمتساف
 نمي نسحلا ىنعم نصغلا ءاعّدا يف
 الضان ينع كُّدَق اذغ نإ

 السوم يوحن كِّفحل ادغرأ
 نمو ركش يف كطخس نم انأ

 هحادمأ يئنزوط نكي نإ

 ادجلا تاما تماقهب وأ

 بجوملاب مهل يلوق اذلف
 بئّرلا .يلاع كلاملا يحدم

 يبهذم الإ قشيلا ٌلاحتْلا ام
 يبأزهي انقلا لم هّره

 يب فَ نمو بحلا يف قر

 يبغ بحلا نع تنأ امنإ
 يبدأ اذهبو طرف انأ

 يبرشم ردعال يلرذعاي
 برقعلا لاعف هيغذٌُصلف

 برطلا ٌتامَقن ثّداهت نإ

 بعتلا يذ نم كانْكش خراف

 بتكُت مل افجلا ٌبابسأ تيل
 بَّلْنُي مل هروسكم ًابجع
 يبدأ ٌنايب كيناعم يف
 بِصنملا ُبْضغ بوصنملا كّدق

 يبلشلا وهف وْرَغال ًانّسح

 يبنوهف هيب ركشلا عّدوأ
 بذعتسملا رداقلا دبع مظن

 بهُذُملا زارّطلا كاذ نم وُهف

 برغملاب ُتعلط ٌنسمش وهف
 ريزولا ٌيلع نب هللا دبع ةمالعلا ديسلا ةمجرت نم َفسوي نب قاحسإ يديس ةئيفس نم ىهتنا

 .(ا/597/7-1) فرعلا رشن رظناو
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 لخأو بفلأو نيعبس ٠٠ ٠ ةنس دلو مولعلا عيمج يف رّحبتملا ٌدهتجملا ٌةمالعلا

 ٌلئاسم هلو هزكذ مدقتملا ٌيلبقُملا ةمالعلاك ءاملعلا رباكأ نم ةعامج نع ملعلا

 « ليلدلا عم يشميو آنقتُم ًاريرحت اهُرّرحيو نيدهتجملا كلاسم اهيف كلسي ٌلئاسرو
 لئاوأ يف نحّتماو الث ةنيدمل ًايضاق ناكو « ليقلاو لاقلا نم هفلاخي امب أبعي الو

 هلمحف ًادج ًاريصق ناكو ئرتفُم ببسل مساقلا نب ٍنيسحلا هللاب روصنملا مامإلا ٍةلود

 : لوقيو هب ُصَقرتي ناكو ةماعلا ٌُضعب
 كَمرْغُم ٌلصاوت ردبلا ةعلط اي ىتم

 ريزولا هلا دبع ٍديسلا ةمجرت يف ٌركذ هل يتأيسو قلق 5 رش لتقو هناحبس هللا هبقاعف

 ءاملعلا رباكأ نم ٌُففسوي هّدلوو . هللا همحر بفلأو ٍةئمو نيتس 1١١5٠١ ةلس تامو

 لاح وه رداقلا دبع نب فسوي نب دمحأ ةمجرتلا بحاص ٌديفحو . داّبعلا ,لضافأو

 . مات افرع هلو رضعلا ٍةاضُق 7[ ةريخ ] نم وهو الث يضاق يفرحألا هذه ريرحت

 يناميلا ْيميحلا يديزلا“” ْئسريحُملا يلع ْنِب رداقلا دبع -

 «راهزألا حرش ىلع ةيشاحلا بحاص

 ريغب ٌنافرع هل ةمجرتلا بحاص نأ ىلع لدت ٌثاحبأ اهيفو ٌةسيفن ٌةيشاح يهو

 )١( مقر 47 47/1 ) نغألا ضورلاو .( 794+ مقر 76 -16/5) فرعلا رشن 459 ( .

 و .(1007 مقر ١/91١؟) نيفلؤملا مجعمو . ؟؟4ص يبرعلا ركفلا رداصمو

 مقر ؟ال١/9 ) ملعلا رجهو . ( 048/6 ) نيفراعلا 1١ ( .

 . ريخ [ ب ] يف فقز

 يضاقلا مهنم يِرْيَحُملا ونب بسني اهيلإ ةيذحاشلا لامعأ نم ةدلب : سريخملا ىلإ ةبسن 6(

 هلو هتدلبب امكاح ناكو ه١٠الا/ ةنس ىفوتملا سريحملا يلع نب رداقلا دبع ةمالعلا

 . مولعلا ضعب يف ةكراشم

 . 9594ص ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم : زظنا

 -.(1958/4-1958) ملعلا رجهو .(1/56 مقر 191/5 ) نيفلؤملا مجعم (4)



 يعفاشلا يكملا يربطلا دمحم نب رداقلا دبع 1١

 ذخأ . عورفلا ملع ىلع نيدماجلا نم هريغك ال لئاسملا يف رظنلا ىلإ تو هقفلا
 0 يتفملا [ 174 ] نيدلا رع نب دمحم ٌديسلا مهنم ةعامج نع ّملعلا

 نيب ناكو ] مادقإلا ةياغ مدقُيو ةميحلا نم ٌركاسعلا دوقي ماورألل نيدهاجملا

 ناك هنإ لاقيو « اهدحأ يف دهشُتساو ٌةريبك ٌبورح َنابكوك بحاص نيبو ' "1 هيلاو

 نم عقي امب ٍلابُم ريغ ٌبورحلا سرامي ناكف « هعم وهو ٌءيش هبيصُي ال ٌلكيه هل

 بحاص هدلو ىلإ كهل اذه راص مث « بيصأف هدأ يف هيلع اولاتحاف موصخلا

 قحلاب ًالاوق ”ناكو هلاجيو هعم يلصي نجلا ينمؤم نم ٌبحاص هل ناك هنإ ليقو

 . فلأو نيعبسو عبس 1 وال ةنس بجر يف تامو ماعطلا ماعطإو ٌةقدصلا ريك

 ةفرعم نم نّمتلاو ظفحلا ةعرسو ءاكذلا ةوق يف ٍنامزلا رداون نم خأ هل ناكو

 مهبهذمب يضقي ناكو ًءاعنصب ماورألل َء ءاضقلا ىّلوتو « ةيفنحلا ةقف أرق مث ٠ هبهذم

 عي ةيبرعلا 5 ةغللاب برعلاو ةيسرافلا ةغللاب َسراف لهأ ينو  مهتاسلب مهيتفُيو

 وه لوقي ةراتو وظتملا يدهملا هنأ رّكذي ناكو ( هيهذ لامتشاو هِركَف ةقدل هرخآب

 دارفأ يف اهب يفوُتو ةكم لخد مث ٌةقئاف ٌراعشأ هلو . َسانلا ملكت يتلا ٌةبادلا
 . فلألا دعب ّنيسمخلا

 ©9يعفاشلا ْيكملا ٌيربطلا دمحم ْنِب رداقلا دبع

 هلو « قافو ٍنونفلا عيمج يف عربو ةئمعستو نيعبسو نيتنثا نك ةئس دلو

 يببرعلا ركفلا رداصمو . )1١/4( مالعألا .( 4748 مقر ؛"/6) نغألا ضورلاو
 . 7505١ ”5؟ةذص

 . هنيب هدلاو ناكو [ ب ] يف قد

 199/9 ) نيفلؤملا مجبعمو . ( 174 - 7//1451 ) رثألا ةصالخو ,( 414/42 مالعألا (0
 8١٠١و 58و ال/9) نوئكملا حاضيإو )5٠١/8(. نيفراعلا ةيدهو . ( 1/096 مقر

 .( 3145و 95ر74 7094و "6و 9١١1و 9الو7؟5/4)و(159و 14و



 كلل قاحسإ نب دمحم نب دمحأ نب ميركلا دبع ديسلا

 "تايبألا ىلع ةروصقملا تايآلاب ىّمسْملا ةيديرّدلا ٌحرش ) اهنم ٌتافتصم

 يلع ) اهامسو اهَحّرشو ٌةعيدب هلو ( ةريّسلا نسُح يف ةريرسلا ٌنسُح )و (ةروصقملا

 َحّرشو ( ةفالخلا تآشنُمب ةفالّسلا ٌثاءاشن ) هلو ( ةجح نب ركب يبأ ريخأتب ةجُحلا

 ّيَمُن يبأ نب ٌنسح ةكم ُمفيرش ناكو َلئاسر ٌةدع هلو . يبنتملا ناويد نم ٌةعطق

 هنأ هل عقو ام فيطل نمو . همساب هِتافتصم ُرثكأ ناك اذهلو « ًاميظع ًاماركإ هّمركي

 ناك هيلإ هب لصوو ٍروكذملا فيرشلا مساب هُركذ مّدقتملا ةيديردلا حرش فتص امل
 : امهو باتكلا ناسل ىلع هفيلأت [ ب06 ] مامت ٌحيرات امهيف نيتيب أشنأ هنأ هل َرَكذ

 ْبَمَذ ّفلأ ينزاجأ | ٍدجام دوج ٌدمحأ

 ىلع لاقو هسأر ىلع هدي عضوو هرجِح يف تباتكلا عضوو ُفيرشلا مسبتف
 كّلثم دجوأ يذلا هللا دمحأ ينإو هتلباقم يف ٌديسي ٌرْرَن كلذ نإ هللاو نيعلاو سأرلا

 ديعلل بطخي هّدلو بائتسا هنأ كلذو هّتوم ببس تناك ٌةنجم هل تقفتاو . ينمز يف

 ىلإ نيدراولا ماورألا ٍءارمأ ٌضعب هعنمف كلذل أّيهتف هل ثلصح ٍةبطُخ ّلوأ تناكو

 بحاص ىلع كلذ مظعف ًايفنح ُبيطخلا َنوكي نأ يف بِغرو ماعلا كلذ ةكم

 نيثالثو نيتنثا ٠١77 ةنس ىف كلذو ًادّمك لاحلا ىف هسفن تضافو ًادج ٍةمجرتلا

 . ةبطُخلا كلت دعب هيلع ةالصلل مُدُقو ربنملا ىلع ٌبيطخلاو هيوم ناكو بفلأو

 ٌيدهملا نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ ْنب ميركلا دبع ُديسلا 8

 "”مسباقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ

 هدلاو نع ّملعلا ذخأو ءاعنصب أشنو بفلأو ٍةئمو نيسمخو عست ١١04 ةنس هّدلوم

 ةمالعلا انخيش ىلع أَرقو رماع نب ميهاربإ نب ٌيلع ٍةمالعلا ٍديسلا انخيش نعو
 هنم ينزضحي مل "”مظن هلو « ملعلا نم عاونأ يف زيمتو َيبرْغملا ٌليعامسإ نب نسحلا

 )١( مقر 5" - 57/1 ) رطولا ليت 170١ ( .

 -ىيحي هنبأو اهيف هوعدي يتلا ةيتآلا ةسمخلا تايبألا 8١١ص راصقتلا يف ينجشلا هنم تبثأ (؟)



 يرصملا ديدسلا نبا هللا ةيه نب ميركلا دبع 1

 ٌمركو ٌنشاَسَبو ةنايدو ٌةهازنو ٌةفعو ٌراقوو ِتْنَس نئسحو ٌنوكس هيفو . ءيش نآلا

 ينب نع اميسال « ٌعامجناو ةسايكو ٌةسايرو سفن ةماهشو ٍةمه ٌرلعو ©"”سافنأ

 هللا همحر [ ١75 ] تام مث . يح نآلا وهو « هفراعمو هباحصأ ىلإ ٌدّدوتو « ايندلا

 ةنس ئدامُج يرهّش دحأ يف هيف ناك يذلا ٌلزنملا هيلع مدهنا ( باصو ند ) يف

 . فلأو نيتئمو نيرشعو سمخ 6

 ٌيرضملا ديدسلا نبا هللا ةبه ْنب ميركلا دبع 0

 0©2لئاضفلا وبأ َريبكلا نيدلا َميرك ٌبقلملا

 «ريكتشاجلا سربيب ّمايأ الهك ملسأ ةيرصانلا ٍةلودلا ٌربدمو ٍناطلسلا ٌليكو

 هرداصو هب َرِفَظ نأ ىلإ هبلطت ًةرهاقلا ٌرصانلا لخدو سربيب بره املف «هّبتاك ناكو
 ناطلسلل "'[ نوفطلتي ] ءارمألا نم ًةعامج لزي ملو اهب مزتلاف ٍرانيد بفلأ ةئم ىلع

 « اهرشاب نم لوأ وهف 0[ ٍةّصاخلا ] رظن يف هرّرقو كلذ نم ةلمجب حمس نأ ىلإ

 ٌدصانلا بلط اذإو « هدي يف اهّلك ٌنئازخلا تراص ىنح رصانلا دنع كلذ دعب مّدقتو
 . هتيب نم كلذ هل رّمجُيَف ديري ام هنم ىعدتسي هدنع نم ًادصاق هيلإ لسرُي ًائيش

 يف نوبكري ٌءارمألاو « نيعبسلا وحن ٌكلامم ةدع يف بكري راصو ًادج مظعو

 : هراد ىلإ ( نيدلا دامع )

 لفّحملا ةجهب لب ءسّفْنألا ًةَيُم لب ءسلجملا ةئيزاي
 لحكت مل ءاروحخ ةلقُمو ٍةِيلح البدو حلانفقوم
 لجأ الب قوشلا نم ىعس  ةردق هل ةلاقسلخول
 لضفأو دجو لْمُكلاو ٍةيلحلا هنم ٌيهدلا ًةنيزاي هل نُكف
 ٍلوطأ يفرش يفامتلزال انتأيلف نيدلادامِعاذك

 . سفن مرك : لصألا لعل )١(

 تايفولا تاوفو . ( 54941 مقر 1١1/7 8١4 ) ةنماكلا رردلاو . ( 57/4 ) مالعألا قفز

 . ( 77/5) بهذلا تارذشو . ( 194 مقر 3805-0

 . نافطلتي [ ب ] يف 29

 . صاخلا 1 ب ] يف قحز



 1 يرصملا ديدسلا نبا هللا ةبه نب ميركلا دبع

 ناكو هل ْتْنّيٌَف ٌرضم ىلإ لخد َيفوع املف ًةرم ضرم هنأ هرذق مَظِع نم غلبو هتمدخ

 َبهذلا هيلع اورّثنو ٌراجتلا هاقالف ًةقاّرح بكرو ءٍقعمش ةئمَعْبسو ًافلأ عنشلا ُددع

 ًارش َتِدْحُي نأ دارأ اذإ ٌناطلسلا ناكو « ّنِساحملا ٌلعفو ٌمماوجلا رّمعو ةضفلاو

 مراكم هلو ديرن ام لمعن انكرت ام اذه ] لاقو . هّكرت نيدلا ٌميرك رضحف دحأ ىلع

 *الع يضاقلا 11[ : لاق رهاطلا دبع نب نيدلا ءالع نأ هغلبو ماع لاضفأو ةميظع

 هيلإ حارو هسفن يف اهّرسأف هفاخي نمل الإ ٍنيدلا م ميرك اهلعفي ام ٌمراكملا هذه ٍنيدلا

 ًاعاونأ هيلإ رضحأ نَم نيدلا ٌميرك لسرأ مث هيلإ رّضح امب هفاضأف ةلفغ ىلع ًاموي

 يف ةدايزب ٌعيقوتو مهرد فالآ ةسمخ هيف ًاسيك هيلإ عفدو سبالملاو لكآملا نم
 ٌءالع جّرخ املف هدنع نم جّرخو « كلذ:ريغو سوبلملاو ِةَلَغلاو مهاردلا نم هبتاور

 كوجرأ ال هللاو انأو ًافلكت اذه ُلعفأ ام رشاو انالوم اي هل لاق هُعّدوي نيدلا

 نم ًةرم تام ىتح ًءارقفلا كلذل عمتجيو ةلئاط تاقدصب قدصتي ناكو َكُفاخأ الو

 ثمتسا معن لاق اذإ ناك هنأ هتساير نمو . سفنأ ٌةئالث ةقدصلا كلت ىلع ةمحزلا

 اهيف نم قلطُيو "” سبحلا ] يف نم َنويد َيفوي ناكو . ثرمتسا ال لاق اذإو

 ًءالَضُقلاَو ًءاملعلا بحي روغلا ديعب يأرلا َلّرج ًاروقَو ًالداع .دوج عم اناكو ٠ امئاد

 ُلاطلسلا هنع فرحنا اًملو « يز الو سيلم يف فلكتي ال ناكو : ٌئيبهذلا لاق

 مث (115) ةنس ٍرَخآلا عيبر رثع َعبار يف كلذو هدوجرمو هرود ىلع ةطوحلا عقوأ

 ةرهاقلا ىلإ ديعأ مث سدقلا ىلإ مث ؛ كبوُشلا ىلإ لقن مث ةفارّقلاب هتبب موزلب رمثأ

 اضوت هّلتق ديرأ امل هنإ لاقيو . ًاقونشم حبصأف ناوسأ ىلإ رْفُس مث ( 9/14 ) ةنس

 نولوقي ٌماوعلا ناكو . ءادهش انّتُّمو ءادعُس انْشِع اوتاه لاق مث نيتعكر ىلصو

 . ةرخآلاو ايندلا يف هدعُسأ نيدلا ميرك ىلإ ّنسحأ ام ٍدحأ ىلإ ٌرصانلا ّنسحأ ام

 اهرخآو هتيب بابب اهّلوأ ناكف لاغب ىلع ةعلقلا ىلإ هدوجوم لقنب ٌناطلسلا رمأ املو

 . [ ب ] نم ةدايز 2(

 . سوبحلا [ ب ] يف 2



 يفنحلا اتشرف نب نيدلا نيمأ نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع 3
 دام لك يف مايأ ةثالث ًاصّقق نونامثو ٌّئم صافقألا ىلع لمُحو ةعلقلا بابي
 وي ال يتلا ةرخافلا ءايشألا نم ماَدُحلا عم لقنُي ناكام قىوس نيتعفد وأ ِتاعَفَد

 يدانصلا ةدع ناكو ران تنلأ نونامث ةصاخ دقتلا نم هل دجُوو .مهريغ عم اهيلع

 . ًاقودنُص نيعبرأو ادحأ كئسملاو ٍرِبنَعلاو دوُعلا نم رطعلا ٌفانصأ اهيف يتلا

 نيدلا نيمأ نب زيزعلا دبع ْنب فيطللا دبع 0١
 2” يفنحلا اتْشَرف نبا

 رانملا ٌحرشو « يناغصلل قراشملا ٌحرش اهنم ُفيناصت هل . ُكلملا وه اتشرفو
 ٍناطلسلا مايأ يف نيدوجوملا مورلا ءاملع نم ناكو [151] حيباصملا ٌحرشو ةياقولاو

 29[ ةريت ] ةسردمب ًاسّردمو 2'![ نيديآ ] نب ٍدمحم ريمألل ًاملعم ناكو « دارُم
 ًاصوصخ مولعلا عيمج يف ٌرهام وهو ءنآلا ىلإ هيلإ ٌةفاضم ٌةسردملا كلتو
 دئاوفلا ٌريثك وهو ( نيرحبلا عمجم حرش ) هفيناصت ةلمج نمو [ 177 ] ةيعرشلا
 يف ٌميظع ّظح هلو . فّوصتلا ملع يف ٌةفيطل ٌةلاسر هلو . . مورلا دالب يف ٌدمتعم
 (141) ةئس يف ًادوجوم ناك هنإ ةينامعثلا ق قئاقشلا ٌبحاص لاق ةيفوصلا فراعملا

 . ةيجراخلا ةقرفلا سيئررهللا لضف باحصأ ؟؟*”جراوخلا ىلإ ليام ّمأ هل ناكو

 )١( مقر "59/4 ) عماللا ءوضلاو .(05/4) مالعألا 997 ( و)154/1١(2.ار
 )و (؟1/5و 7731/1) نونظلا 7/١5١١ و١589 نيفراعلا ةيدهو . ( 1856و )45//531(.

 نيفلؤملا مجعمو . 17١٠/ص ةيهبلا دئاوفلاو )  5١5/1بهذلا تارذشو . (1/7/54 مقر

 رامز (.

 . نيدبآ [ ب ] يف فه

 . ريت [ب 1 يف (0)
 ضرأب اولزنو . هنع هللا يضر يلع مامإلا ىلع مهجورخل « مسالا اذهب اومس : جراوخلا (:5)

 نولوقيو «٠ رئابكلا باحصأ نورفكي نيذلا مهو . ةيرورحلاب اومسف ءارورح اهل لاقي
 يف ةزئاج ةمامإلا نأو ٠ روجلا ةمئأ ىلع جورخلاب نولوقي امك . رانلا يف نودلخم مهنأب

 نومظعيو مهنع هللا يضر ةشئاعو ريبزلاو ةحلطو ًايلعو نامثع نورفكي مهو . شيرق ريغ
 - . امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ



 ع يدهملا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع

 ٌيدهملا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحأ ْنِب هللا دبع 7
 (©)دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ

 َوُحنلا نقتأو هريغ نعو هدلاو نع ذخأ « َءاعنصب نيزّربملا ءاملعلا ُدحأ وه

 ذخأو ء اعنص عماجب مولعلا هذه يف سردو ٠ نايبلاو ّيناعملاو َقِطنملاو ٌفْرصلاو

 خويش نمو اه امي ليعو ةديدحلا بكل ارو انخويش نم ٌةعامج نع

 ًالاّوق ناكو ٌيذمْرُتلا نئُس يف هيلع أرق « نطاق دمحم نب ٌدمحأ ٌةمالعلا يضاقلا

 ناكو ٌةلّئاخُمو ٌلاصتا َِمُهّنلا يلع نب دمحأ ريزولا نيبو هنيبو ةجهللا قداَص قحلاب

 ٌقيار عش هلو هللا همحر نيسحلا نب سابعلا ٌيدهملا مامإلا دنع ٍةملكلا ٌلوبقم

 : هنمو

 يسن د بيذغعلاب شيع فلاس حشو ِسُرّدلا عبرألا ب ُبذن كديفُي اذام

 سآغلا ىجُد يف سومشك اهُتولَج ٍةقّتعم ىركذ نم ٌعمسلا فّْنشف
 ملعلا ذخأ ًءاعنصب مهيلإ عوجرملا ءاملعلا رباكأ نم 7[ هل ] مجرتملا دلاوو

 ريزولا يلع نبرهللا ٍدبع ةمالعلا ٍديسلاو ٠ يماشلا ئيحي ٍنب مشاه ٍةمالعلا ديسلا نع
5 

 ناك يتلا بتكلا ىلع ٌةنقُْم ةقّقحم ٌراظنأ هلو ٍنونفلا عيمج يف عّربو « امهريغو

 هلو ٠ ثيدحلا ين ةدمٌعلا ْرشو لوصألا يف ةياغلا حرشك اهيف ةبلطلا سردي

 تامو انهاه هركذب ُثيفتكا ينكلو ةلقتسم ةمجرتب ًاقيقح ناك وهو ٌئاسمو ٌلئاسر

 ١1١91١ ةنس ٍلاوش رهش يف ٍروكذملا دلو "”تامو فلأو ٍقئمو نيعبس ١١7١ ةنس

 . يفلأو ٍةئمو نيعستو ىدحإ

 . 66ص نييمالسإلا تالاقمو ( ١/ 11١4-١١6 ) يناتسرهشلل لحنلاو للملا -

 . ( 745 مقر 74/5 ) رطولا لين . ( 744 مقر 864 14/5 ) فرعلا رشن (1)
 .[ ب ] نم ةدايز ()
 يف فلأ ةئمو نيسمخو نامث ةنس قاحسإ نب دمحأ يديس ةافو لب : [ ب ] شماه يف 4*)

 ًاموي رشع ةعبس ريغ امهنيب سيل يماشلا ىيحي نب مشاه هخيش اهيف يفوت يتلا ةنسلا
 .هللا همحر ريمألا دمحم نب ميهاربإ كلذ دافأ قاحسإ نب دمحم نب ليعامسإ يديس امهاثرو



 يلبنحلا ناسح نب مامت نب دمحأ نب هللا دبع 1.5

 (7ئلبنحلا ناّسح نب مامت نب دمحأ ْنب هللا دبع 65

 ةعامج نم عمسو كلذ ريغ ليقو « ةئمتسو نيسمخو ىدحإ 651١ ّةنس دلو

 ًاحلاص ] ناكو هّبحصو همزالو نيدلا رب هدلو ىلعو ِكلام نبا ىلع ّوْحنلا أرقو

 ىتح هب ّصتخاو ًادومحم َباهشلا بِحصو . مظنلا َنّسح ةركاذُملا َحيلَم "'[ ًارّيخ
 ٌبايث هل نكي ملو ةروشَم ريغب هطعأ كنم بلط امهم هرادنزاخل لوقي ٌباهشلا ناك

 ٌةديصق ُباهشلا هيلإ بتك مظنلا َدِّيج ناكو « ةتبلا هتيب يف ءيشالو ٌنئامُق الو

 : اهعلطم

 يمالآ ُلصأ مهاون نأب يلع يماقسأو يئرُب مهدنع "”[ام]دنع له

 : اهعلطم ةديصقب هباجأف

 ماع ىلإ ماع ني قوشلا دباكي واشلا ٌنكاس مكيفرصم ينكاساب
 : هرعش نمو

 ٌنويعلا ىنعملا دّهشت مل نإو ًانايِع اهُدهشأ تنك ٍناعم

 ٌنونف اهنساحم نم اهيفف اهيف ٌترَكف اذإ ظافلأو
 : لئاقلا وهو

 ٌلوجي ٌتاوشن لاخلا هينو رمجو ءام نم دخلا لاخُي

 َلوُذَعلا ّقِشَع ىرجج ام ُدِجآو ًالهج هيلع ٌلوذَعلا مال مكو

 ًاءزج ٌيلازبلا هل جّرخو رابكلا نم ٌعمس ِةبحّصلاو ةرضاحملا نّسَح ًافيرظ ناكو
 ينامث 7١8 ةنس رخآلا عيبر ثلاث يف تامو همظعو ٌدومحم ٌباهشلا هيلع ىنثأو
 .٠ ةئمعبسو ةرْشع

 تايفولا تاوفو . ( 78/4 ) مالعألاو . ( 5١١54 مقر 147 741/7 ) ةنماكلا رردلا )١(

 .(؟١1؟مقر31/5١614-1١)

 . ًاحلاص ًاريخ [ ب ] يف (0)

 .نم[ب ]يف 0



 عا لكوتملا دمحأ نب هللا دبع يدهملا مامإلا انالوم

 لكوتملا دمحأ نب هللا دبع يدهملا مامإلا انالوم

 ()روصنمل | يلع نبا [ 7 ]

 يف مث هّدج مايأ يف ةفالخلا رجح أشنو بفلأو نيتثمو ٍنامث ١714 ةنس يف دلو

 ةدومحم ٍلاصخو ةفيرش قالخأو مان لقع عم ًالامك دادزي نيح لك يفو « هيبأ مايأ

 اهنم ًالامعأ يلو « هيبأ ٍدالوأ ُبكأ وهو ٠ ٍةْخلاب ةناصّرو ٍةقئاف ةيامرو ٍةعيدب ةسارفو

 ةنس لاوش ٍرهش ٌعباس هلعل ءاعبرألا ليل هّدلاو يفوت امل مث . َنارْمِع ٌةيالو مث ٌةمير

 نم ٍرجفلا واط دعب هل ينم ٌةعيابملا تعقو بفلأو نيتثمو نيثالثو ىدحإ ١ فرص

 اهماكحو ةءاعنص ؟ 77[ ءارمأ ] عيمج نم ةعبَبلا هل ٌتذخأ مث روكذملا ءاعيرألا موي

 ٍرْطْقلا ٍلهأ م عيمج كلذ دعب هعيابو ٍنايعألاو ءاسؤرلا عيمجو مامإلا ل لآ عيمجو

 . "”نيملسملل ةكربلاو َريخلا هيف لعجي هللاو اهب اوطبتغاو هتلودب اورشبتس دساو ٌئينميلا

 (؟!نيسُح نب دمحم نب دمحأ ْنِب هللا دبع ُديسلا 0

 ١١1١ ةنس ًابيرقت دلو نيدلا ٍفرَش هيخأ ةمجرت يف هبسن مامت مدقت دق

 ةسايرو ٌضئاف ٌمركو ٌقئار مظنو مات نافْرَع هلو ليلقب اهلبق وأ [ يفلأو ٍقئمو نيعبس ]

 انالوم اهيل لصو امل َنابكوك يف هب تعمتجا . ٌّدمات ٌةفاطلو ٌةفيرش ٌقالخأو ٌةلماك

 انعوجر دنع اهيف هنوكس عم ءاعنص يف هب يعامتجا رْثك مث هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ٌنسح ةضراعلا ٌيوق ةردابلا مث عيرس رْغشلا م مجسنم مظنلا ٌريثك رهو ٌنابكوك نم

 رهو هُرُكذ ِمّدقتملا هيخأ عم ( 1774 ) ةنس يف َنابكوك ىلإ عج را مث 20[ لكشلا ]

 )١( مارملا غولبو . ( 777 مقر 58- 84 /7 ) رطولا لينو . ( 74/4 ) مالعألا ص١" .
 ءاملع [ ب ] يف قفإ .

 ةنس يف ًءاعنصب هللا دبع ٌيدهملا ٌةافوو فرق ١1701 يفلآو نيتثمو نيسمخ ىدحإ .

 ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .
 )8( مقر 51-5 /37) رطولا لين 151/1 ( .

 ةلاكشلا [ ب ] يف قفا .
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 ةلمتشم ٌةيبدأ ٌتاحراطم يلع نب ئيحي يحخأ نيبو ةهليبو هتلود رومأ بلاغب م مئاقل

 . عم يبو م باو بولسأ نسحأ ىلع

 ٌيعفايلا حالف نب ناميلُس نب يلع نب دعسأ ْنب هللا دبع 7

 ©0تاداعسلا وبأ نيدلا ٌفيفع ْيكملا مث ْئنميلا يعفاشلا

 نم ةعامج نع نميلاب ذخأو ثالث وأ نيتتسب [ٍب41] ةئمعُبسلا لبق دلو
 مث ٌلمجلاو ّيواحلا ظْفحو (١17؟) ةنس ّجحو ٍحالصو ريخ ىلع أشنو ءاملعلا
 ٍنيدلا مجن هيقفلاك ملعلا خياشم مزالو اهب جؤزتو ( 7١8 ةنس يف ةكمب رواج

 نيمرحلا نيب اهيف دّدرتي َنينس ٌَرْشع درجتو كلذ قراف مث ٌّيربطلا ّيضّرلاو ٌيرّبطلا
 رواجو ٌراجحلا عجر مث ٌرصمو ٌقْشمد لخدو ا/98) ةنس سدقلا ىلإ لحرو

 ٌيونسإلا هيلع ىنثأو ةدملا هذه عيمج يف ٌجحلا همي ملو ةكم ىلإ عّجر مث ةنيدملاب
 ًامْلَع نيرشع ىلع لمتشت ٌةديصق هلو « ففيناصتلا ٌريثك ناك : لاقو تاقبطلا يف
 ىهتنا . ةبلطلا ىلإ ناسحإلا َريثك ناكو ديزأ "”[ وأ ]

 ٍدئمو نيعبسو نيتنثا 1١09/7 ةنس روكذملا ةدالو نأ « ربنعلا تاحفن ١ نم يناثلا ءزجلا يفو )١(
 نب ميهاربإ ىلوملا ىلع أرقو هميامعأو هتوخإو هيبأ رجح يف أشن هبو َنابكوكب بفلأو
 لإملا همع ىلع وحتلا يف أرقو هيلع نيدلا ماصع ةيشاحو يماجلا حرش يف رداقلا دبع

 دقو ٌبيجع ٌمأف ةقدصلا ٍدارم لصحتب هلافتحاو هّمرك امأو ٠ ٍنيسحلا نب ٍدمحم نب ىسيع
 هرعش نمو هرثنو همظن نم ًائيش ركذو هيلع ءاتثلا لاطأو قئادحلا يف هّمع نبا همجرت
 : اهلهتسم ٌةيوبن ٌةديصق

 ٌمطقتت ٌةرسح اهيلع يسفنو ٌعّلوُم َيبلق نينيعلا ةيجاسب
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 بهذلا تارذشو .٠ (7/7/4) مالعألا 15١١(. مقر 849 - ؟4ا//؟) ةنماكلا رردلا (؟)

 موجتلاو . (17/877 مقر 78١ 159/1) نيفلؤملا مجعمو 2( كك
 نغألا ضورلاو . ( 155 455/5 ) نيفراعلا ةيدهو .( 94 - )95/١١ ةرهازلا
 . 77ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( ؛[؟مقرةأ١-60/5)

 .و[ب ]يف (9



 الحا يمهنلا يداه نب نسح نب ليعامسإ نب هللا دبع

 يبهذلا خيراتو ناكّلَخ نبا خيرات ىلع هيف دمتعا يذلا خيراتلا ٌبحاص هلعلو

 ٌءايشأ يرعشألل تابّصعتلا نم هيفو ةيرعشألاو ةيعفاشلا نم ةعامج هيف مجرت دقو

 دعبو هْدْكذ رهتشا عقار نبا لاق . ةمُحض ؟١) فياصوب ] هّسفن هيف فصوو ّد ةركتم

 مالك هلو يرعشألل بصعتي ناكو « ٍنيدلا لوصأ يفو فوصتلا يف فئصو هّئيص

 رام لالا نم يعين نبال بطعتي نم لعب هزعط كلذلو يي نب مذ يف

 . ةئمعبسو نيتسو ٍنامث /14 ةنس ةرخآلا ىدامُج نم نيرشعلا

 «”يمهّتلا يداه نب نسح نب ليعامسإ نب هللا دبع 07
 ما نب سيح نب لي نب هللا دب

 ًايلاو هّدلاو ناكو ءاعنصب أشنو فلأو ٍةئمو نيسمخخ 1١00 ةئس دعب دلو هلعل

 ًةيوق ةكراشم كراشو يفرصلاو وخنلا يف عبو اهخياشم نم ةعامج ىلع أرقف اهيلع

 ٍريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف كلذ نودو لوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملا يف

 حرش هيلع ثآرق ملعلل يبلط لئاوأ يف يخويش ٌدحأ وهو ةبلطلا هب عغتاو سدد

 حرش يفو توف الب هرخآ ىلإ هلوأ نم بجاحلا نبا ةيفاك ىلع يتفملا ديسلا

 دعاوقو « يشاوحلا نم هيلع امو توف الب هرخآ ىلإ هلوأ نم اهيلع ٌيصيبخلا

 هرخآ ىلإ هلوأ نم يشاوحلا نم هيلع امو يرهزألل [ ١781 اهحرشو بارعإلا

 يف لفاكلاو ًاعيمج ايركز يضاقلل هّحْرشو قطنملا يف يرهبألل يجوغاسيإو

نم ثيدحلا يف نيسحلا ريمألا ءافشو ًاعيمج َنامَقل نبال هحرشو لوصألا
 7 هلوأ 

ذخألا عيسوتو سيردتلا ىلع ةبظاوملاو ٍةبلطلا جيرختب ٌةمات ةيانع هلو هرخآ
 بلجو ٍ

 ةبلطلا ىلع يِنْدْئْؤُي ناكو . بلاطلا لمي ىتح لميالو ٍنكمم لكب مهيلإ ٍدئاوفلا

 ضعب فلتخا اًملو « كلذ ىلع فّسأت رْذُعل نيموي وأ ًاموي 5 ةءارقلا تعطقنا اذإو

 : ٌتايبألا هذه ىلإ بتك رذعل عوبسأ

 )١( فاصوأب [ب ] يف .

 مقر 594/15 ) رطولا لين (؟) 595 ( .



 يلع نب نيسحلا نب يلع نب نسحلا نب هللا دبع ديسلا 2

 ىوح نم اي ٍنيدلا رع ّيالوم
 هنارقأ نيب ب نِم ادغ نمو

 ٍةَلَز نم ٌسْفنلا كّندف ًارذع

 عئسلاو لّقنلا يفام لضفأ

 عمجلا يف طق ٍرِظن الب
 يعبط نم ٌءىِّيسلا اهبجوأ

 عنملا ي يف ءاج جرم بيكرت نع ُفعاق ةلع نم ال ُتعنُم

 عفرلاب نيز ضُفخو مث هدعب نم قار صقن برف
 دعاوقب وه هّجو امك ةيقطنملا دعاوقلا نم ريثكب اهيف ُتِهَجو تايبأب هئبجأف

 سافنأ ٌمرك هيفو ٌةقئار ٌراعشأ هلو « باوجلا ُثايبأ ينع تباغ دق اهنكلو ةيوحن
 هللا فطل ًاقِلْمُم نآلا راصو ٌمساو ٌءيش وهو هدلاو نم هثرو ام فلتأ كلذ ببسبو

 هل نم ىلع تأرقو ءاقبلا بجوي ام هدنع ّقْبي ملو هيلع ةءارقلا نم ٌثغرف املو . هب
 . رهاظلا يف الو نطابلا يف كلذب هئسفن بت مل مولعلا نم هيدل نكي مل امب ٌةربخ
 ذإ ُثدكو ءاعنصب سّدقملا عماجلا يف ملعلا رشنل ٌتدعقو ًةليوط ٌمايأ ثّضم امل مث
 يف اهنيك يتلا ةلاسرلا تعمجو قلكشملا لئاسملاو : ةريبكلا ىواتفلاب ادوصقم كاذ

 ف هذه ريرحت َلاحو . هنع هللا افع كلانه الامجإ هيلإ لإ ترشأ يذلا وهو

 دب ال امب هلاغتشا ٌمظعُم راصو هيلإ ٌبوغر ةبلطلل قبب ملو سيردتلا نع هّمزع رتف
 هنأشل امَّظعم هقحل ًايعار ْلَّزَأ ملو « هللا هفطال هلاح ةّكر عم شاعملا رمأ نم هنم
 ٍناكمإلا بسحب هيلإ ريخلا بلج يف ةقاطلا ُعُلبأو ء فّلس امم هنم رّدب امع ًاضرْعُم
 هللا همحر تامو هّصُخت رومأل ًةراتو هل ٌضرعت تاموصخل ةرات ّيلإ ددرتلا ٌُرْثكُي وهو

 . فلأو نيتئمو نيرشعو ٍنامث 1558 ةنس ٌرفص رهش يف

 يلع نب نيسحلا نب يلع نب نمسحلا ْنب هللا دبع ٌديسلا -
 )دمحم نب مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نبا

 يضاقلاك هرصع خياشم ىلع أرقو ب بفلأو ٍةئمو نيتسو سمح ١١56 ةنس دلو

 . ( 1/4105 مقر 750 /؟ ) نيفلؤملا مجعمو . 154 مقر /5 /” ) رطولا لين فق



 ع يناميلا يراودلا نسحلا نب هللا دبع

 ليعامسإ نب نسحلا ] ةمالعلا انخيشو « لاجرلا يبأ نب حلاص نب دمحأ ٍةمالعلا

 وميقتملا 6 ّيدهملا نب نسحلا نب ٌليعامسإ ةمالعلا انخيشو هذكذ وّدقتملا ّي ثييرغملا

 ءالؤه ريغ ىلع ٌةءارق هلو « ٍةمجرتلا ُبحاصو انأ هيلع بفاّشكلا ةءارق يف انقفارتو ًاضيأ

 هلو . هّركذ ينآلا ميهاربإ نب يلع ةمالعلا ديسلا انخيش ىلع ثيدحلا ةءارق يف عّرشو

 هقفلاو ريسفتلا يف ٌةكراشمو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو فرصلاو وحنلا يف ٌةيوق د

 هيلإ مهلو ِةيلآلا مولعلا يف ًءاعنص عماج يف ًةبلطلا سردي ناكو لوصألاو ٍثيدحلاو

 قئاف قالخأ ٌنسُحو [ 157 ] ٌدئاز ٌمضاوت هيفو مامإلا لآ رباكأ نم وهو ٌلماك ٌبوغر

 ىلإ هلوأ نم يماجلا ع حرش بلطلا مايأ لئاوأ يف هنع ٌثذخأ دقو . لماك ٌنئاشبو

 نب ٍنيسحلا نب هللا دبع نب ٍدمحم نب ىبحي ٌةمالعلا ٌديسلا ِهّمأ وبأ تام هنأ قفتاو «هرخآ

 يري مل يو تسلا هلل كلذ دعب . تام مث لمحم نب مساق

 ٌةفيلخ ينرمأو [ 174] ةمجرتلا ٍبحاص ىلإ ىصوأو ًادج ٌةعساو ٌةكرت هل ناكو

 باّون نم ةكرتلا هذه مسقي نم َنّيعَأ نأ هللا هظفح هللاب ٌروضنملا ٌمامإلا انالوم رصعلا

 مث ةمجرتلا بحاص رّدكت ٌتبجوأ دومأ ٌثّرجو مالعألا يخياشم ّضعب ُتنّيعف عرشلا

 اعد هيف يل وعدي ًاباتك يل بتكو هثسفن تباطو كلذ هنع لازف ةقيقحلا هل ترهظ

 الب كلذ بّقعتو هّتْلعف امب هنع جيرفتلا عقو ىتح ٍحِرَم رمأ يف ناك هنأ ٌركذيو ًالوبقم

 ناكو « فلأو نيتنمو ٍرشع 17٠١ ةنس ٍدعقلا رهش عبار يف هللا همحر ( ةتوم ) لصف

 . ّيايإو هللا همحر ٌةريثك ٌلئاضف هلو ٌةَّمِج ُبقانم هيف ًاليلج ًافيرشو أ اّيرس اديس

 يديزلا يدغصلا ْيناميلا"”[ يراوّدلا ]"”نسحلا ْنِب هللا دبع - 9

 ناطلسب ٌفورعملاو ٌدمحأ نب ٌراَود وهو هدادجأ دحأ مساب يراوّدلا بقلملا

 نب نسحلا ةمالعلا انخيشو هركذ مدقتملا يدهملا نسحلا نب ليعامسإ [ب] يف )١(

 يبرغملا ليعامسإ

 نغألا ضورلاو . ( 7841 مقر 7- 5780/7 ) نيفلؤملا مجعمرو . 09/8/47 مالعألا قفز

 . 9١؟ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 407 مقر 5/1 )

 .[ ب ] نم ةدئيز (9)



 للهملا نيدلا فرش نب هللا دبع قفز
 يف رّحبتو هرصع ءاملع ىلع أرقو ةئمعْيسو ٌةرْشع ّسمخ ١6! ةنس دلو . ءاملعلا
 ةرهوج حرش ) لوصألا يف اهنم . ةلفاحلا فيناصتلا فنصو مولعلا بلاغ

 يف هلو حرشلا اذه دعب اهَحورش ُسانلا كرت دقو اهجورش ٌنسحأ وهو ( صاصّرلا
 نإكو . ىرخأ ٌتافنصم هلو ٌعتمم لفاح ٌباتك وهو ( ريضنلا ُجابيدلا ) عورفلا
 ءاملع نم دحأل سيلو هنع ذخألا يف نوسفانتيو هيلإ نولَحري ةيملعلا نونفلل ٌةبلطلا

 فقوتي ناك ثيحب هاجلا مظِعو ٍركذلا عافتراو ٍةملكلا ٍلوِبَقو ةذمالت نم هلام هرصع
 نب ّدمحأ ّيدهَملا مامإلا ةوعد دنع قفت قفتا امك ء رضحي ىتح ةمئألا ةعيابم نع ٌنسانلا
 اولسرأ ٍةلودلا َءارمأ نإف حالَص نب يلع هللاب روصنملا ةضراعمو هّركذ ٌمدقتملا ئيحي

 ٌروهشم وه ام عقو هروضح دعبو رّضح ىتح ُرمألا فقوتو ةدْعص ىلإ ءاعنص نم هل
 تادلَغ نم قفنتسي ناك هنإ ليق ىتح ايندلا نم ٌلّلقتم ٌدهاز وهف اذه عمو « ريّسلا يف
 ةبلط يف اهُقرصي يفاقوأ ُتالَغ هيلإ لمحُي ناكو « هّدلاو هل اهكرت ٍةريقح ٍلاومأ
 موي حبُص يف هللا هافوت ىتح فيناصتلا ىلع ًآَبكُم مولعلل ًارشان لاز امو « ملعلا
 1 ةئمئامث ٠ ةنس ٌرَفص ٍرهش سداس ٍدحألا

 ©0لّلهُملا نيدلا فرش ْنب هللا دبع ٠

 هلهأو وه نكسو « ليلقب اهلبق وأ يفلأو قثمو نيعبس 1١7 ةنس ًابيرقت دلو
 ٌمات ٌدهزو وقفلا ريغ يف ٌحيحص ٌمهفو ةيعفاشلا هقفب ٌةمات ٌةفرعم هلو َةلَبجَج يذ ةنيدم

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا انالوم عم َةلبَج ةنيدم ىلإ يدوفو دنع يلع أرق ؛ « غلاب هلأتو
 ناك نّم ةلمج نم ثيدحلا بتك نم اهريغ يف عمسو « حيباصملا ةاكشم يف

 : هلوقب ءاملعلا ضعب هتافو خرأ دقو )0(

 مّرحملا َبيِقَع هيلايل تضقت - ةدعص مكاح ٍنيدلا ٌرخف نأ الإ
 ملعاف ٌرمعلا اهب ىفاو ةئم ىلإ اهديدع تضفت دقق َنينم عبسل
 ملم ديغ ٌءرملاو ْتَقو ًاسمخو ١ ًةَجح َنينامث ايندلا نم شاعو

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . ( 7999 مقر 85 41/6 ) رطولا لين (0)



 تفر نيدلا سمش نب نيدلا فرش مامإلا نب هللا دبع ديسلا

 امب عونقلاو ِدْهَّدلاو ةدابعلاو ٍراكذألا يرثكُم نم وهو « ٌلحملا كلذ يف ينّمزالي

 . ةشيعملا نم رسيت

 نيدلا سمش نب نيدلا فرش مامإلا ْنب هللا دبع ٌديسلا

 0"2ىيحي نب دمحأ ّيدهملا مامإلا نبا

 يف نيققحملا ءاملعلا نم وه . يدهملا مامإلا ةمجرت يف هيسن ٌمامت مدقت دق

 ( قحلا ٌصصقلا ) ةامسملا هدلاو ةديصق حرش اهنم ٌتاقنصم هلو ٍنونف ةدع

 ٌرسك ) هامسو سوماقلا ىلع هب ضرتعا ٌباتك اهنمو ًةليلج دئاوف هيف ركذ“"''[و ]]

 لضعبو « ٌةيفرُع لب َةيوُقُل تسيل اهنأب ٍةيمستلا هذه يف هيلع ضرتعاو ( سومانلا
 رامثألا ٍةمٌّدقم حرش اهنمو « ةيديزلا ءالضفل مجارت ُبُعكو « يِرجّنلا ٍرايعم حرش
 ىنعملا ُقئار ٍظفللا ٌلْرِج ْمجسنم ٌقئاف هرعشو ىلوط دي بدألا يف هلو « هدلاول

 : هنمف

 بدألا دي يف ريخلا ٌةيصان

 آلاو ٍةغالبلاو وحنلا ىلع ْفّكعاف

 يفو باتكلا يف ّدّصقلا ٌفرعتو

 هبّدأت متفلا لقع رذدقب

 : هنمو

 برعلا حئارق يف هروِسو

 بكرلا عفرأب ُْرَقظت باد

 يبن لك ٍريخ يحو نما ةنثملا
 [ 86١ ] بدألا ةروص لقعلا ٌةروصو

 وحصي نأ داك امو ىملس نع ُبلقلا احص

 هداشر َنيبتسي نأ ىف ٌورغ الو

 يرظانل ُتّلجت دق راهن ٌسومش

 . (1/914 مقر ؟4ا//1) نيفلؤملا مجعمو .(ة؟/غ) مالعألا )غ0(

 ٌحْضْنلا هلذاع لّذع يف هل نابو

 حبّصلا ""[هضراع] روجيد يف ناب دقو

 نونكملا حاضيإو

 .( 151 مقر 54-56 /7) نغألا ضورلاو . ( 4/1/8 ) نيفراعلا ةيدهو .( "ه8 /غ)

 . [ ب ] نم ةدايز (؟)

 . ةلذاع [ ب ] يف م



 روهشملا رعاشلا يناعنصلا لداعلا حالص نب هللا دبع ديسلا 1

 ٌحْبّرلا لّصحي هدعب ىنأف ًاعايض نئضقنا يرمُع نم ٍلاملا ُسأر ناك اذإ
 وحنت 20[ ِهرْثِإ ] ىلع تءاج ٍةخوخيشو ٍةّرِغَو ٍتابُس يف ىّضقت ٌباِبش
 يُّثِر تكلم دق لاو هّقرب مسنم رد نم رغنلا تباضُر ينّدقس
 يقست ٌةيراجو يرجت ٌةيقتاسف | هّتحت ٌءاملا ىرج دق ضورب نحنو

 ( يفوت ) و ٌةيبدأ ٌتاحراطم هللا ءاش نإ هتمجرت ٍةبتآلا دمحم هدلو نيبو هنيبو
 (90هلث ةئيدمب ربقو ةئمعستو نيعستو ثالث 447 ةنس ٍرَخآلا عيبر رهش يف
 .[ بدال]

 ©0روهشملا ٌرعاشلا ٌيناعنصلا ٌلداعلا حالص ْنب هللا دبع ٌديسلا 7

 كلذكو حئادملا ُررُش هيف هلو « حجار َدمحأ نب ٌيلع ٍريبكلا ريزولاب ًالصتم ناك

 هللاب روصنملا مامإلل ناريزو امهو حجار ّدمحأ َنب نسحُم ٌريزولا هاخأ حّدم
 نب سابعلا ّيدْهملا مامإلا ريزوب لصتا امهدعبو . نيسحلا نب مساقلا ٍنب ٍنيسحلا
 هذه هنمف « ٌليلق هنم ٌءيدرلاو ٌدِّيج هّرعشو ٌيمُهنلا يلع نب ّدمحأ هيقفلا نيحلا
 : حجار نسحُم حدم ىلإ اهيف صّلخت ٌةديصقل

 يدُد بنش نع مّلطلا ماستباو امأ
 ٍدْوُمُز نوصغ يف درو توقايو

 ابّصلا تّبه املك ٍنوصغ صفرو
 ٍدَّبعم ناحلأب ٍرورحش ٍديرغتو

 يتعول ران يف داز قربل ضموو

 .رثآ[ ب ] يف )١(

 ٍرهنلا قرزأ هّح ضور رضخأب

 رطقلا دي هالك عمد ولؤلب

 يرديال وهو هّوُجَش يداؤف باذأ

 ربتلا نم طقس بوبحم ءاميإك

 . ةرشع نامث 418 ةنس ليقو ةرشع ٌتالثو ةئمعست 417 ةنس ٍةمجرتلا بحاص ٌدلوم (؟)
 يف امك ةئس نيسمختو سمن نع ةئمعستو نيعبسو شالث 41“ ةنس رخآلا عيبر يف هئافوو
 . خيراتلا بتك نم علاطلا ردبلا ريغ

 . (708 مقر 1١510 /9 ) فرعلا رشن . 0593/4 مالعألا ©



 1: روهشملا رعاشلا يناعنصلا لداعلا حالص نب هللا دبع ديسلا

 : اهب عفتنُي ال ٌةرُذ ةداسلا ضعب نم هيلإ لصو دقو هلو
 .٠ 7 8 يمل

 تمدع دقو تفاو ةرد اذّيحاي

 2ع 1 5 4و

 اهثكاس ناك رادب ًارهد تنكس

 ("'[ الّيُخلاو ] ُنشيطلا اهارتعاف اهّبُل نم
 الف كاوس يفامأ كيف ثّئبشو

 الّلكلا اهنود غلخاف ٌلزانملا يه

 الزن هتاحاس يف نجلا ةيؤر نم

 التقام تيقالام ٌرسيأو يحأ

 الجخ ٌتَعَجرتسا مث ( هرّمَعُت نمو )
 و ٌليصفتلا عدو ٌحِصْأ تلاق

 الَوألا رّضعألا لهأ ُتيرادو ًاراد

 هل حّجرف مهدئاوف نم ًاذخآ ءاملعلا رباكأ ىلإ ًاليام ةمجرتلا ُبحاص ناكو

 كلذب ترج امك بضنلا ىلإ هبثست ةماعلا تناكف اهريغو هتالص يف ةلدألاب لمعلا

 ةكم ىلإ هّجوتو ًاعرذ هب قاضو كلذل ُرِبصي ملف ٌكلسملا كلذ كلس نميف مهتاداع

 يف زبن هنإ لاقف كلذ يف هل ليقف ٍةئس وحن دعب ًءاعنص ىلإ داعف ةرّجاهملا ىلع مّرعو
 مايأ يف هلعلو هّتافو خيرات ىلع ْففقأ ملو هعوجر َببس كلذ ناكف ضفرلاب ةكم

 لوألا عيبر يف تناكف اذه دعب اهيلع ُثفقو مث نيسحلا نب ب سابعلا ٌيدهملا مامإلا

 . (0يفلأو ة ةئمو نيتسو سمخ ١١56 ةنس

 )١( الجخلاو [ ب ] ىف .

 ىلع أرقو ءاعنصب أشن ٌلداعلا هللا دبع ّديسلا نأ ربنعلا تاحفن نم يناثلا ءزجلا يفو قفز

 مولع يف ققحو امهيف سردو ّيدزيلاو دئالقلا حرش يف ٌّيماشلا ىيحي ٍنب مشاه ىلوملا
 الماك ًايكذ ناكو ٍثيدحلا بتكب لاغتشالا ىلإ ليملاو مولعلاب ٌةمات ٌةيانع هل تناكو ِةلآلا

 ٍرعش ناويد هلو ايندلا عاتم نم ًائيش ففلخي ملو ًالصأ جوزتي مل فيلاكتلا نع ًايلختم

 هرعش نمو مالعألا نم ٌةعامج هيلع جرخت دقو يمهنلا نيدلا ٌيفص ريزولا ٌهيقفلا هعمج

 ُنسوسلا اهلكأ دق ًةردب هل لسرأ دقو ءاسؤرلا ضعب ىلإ هبتك ام :
 الغتشا مهنع مهاوه ريغل له مأ الس نيحزانلا دعب ٌتصلا لَه الَس

 َناولسلا قَّلط هلجأ نم اشر ىوه نع ٌّبحم ولسي تاهيه واعتزلا  -



 هللا دبع نب ليقع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع 1.35

 هللا دبع [ 14١ ] نب ليقع نب نمحرلا دبع ْنب هللا دبع

 2"”ةرهاقلا ليزن يبلحلا دمحم نب دمحم نبا

 نايح ابأ مزالو رّهم نأ ىلإ ٌلاغتشالا مزالف ًةرهاقلا مدقو ٍةئمعْبس ةنس دلو
 ينيورقلاو ٌّيوّنوُقلا مزالو ٠ ليقع نبا نم ىحنأ ءامسلا ميدأ تحت ام هقح يف لاقف
 مث « ةعامُج نب نيدلا رع نع مكحلا يف بانو « هرضع ءاملع رباكأ نم ةعامجو
 هبتني سفنلا ّيوق ناكو ةعامُج نبا داعو لع مث ةعامُج نبا ّناكم ًءاضقلا ىلوت
 يناعملاو ةيبرعلا يف ًامامإ ناكو هنومّظعيو هل نوعضخي مهو ٍةلودلا بابرأ ىلع
 حرش اهنم ُفيناصت هلو «٠ عْبسلا تاءارقلاب ًافراع لوصألاو هقفلا يف ًاكراشم ِنايبلاو
 ىلإ ددرتي ال ابيهم ًاداوّج ناكو ريسفتلا [ يف ] ٌةعطقو « ةيفلألا حرش اهنمو ليهستلا

 ءاضقلل هتيالو يف ٍةبلطلاو ءارقفلا ىلع قّرف هنأ همرك نمو « ٍةلودلا بابرأ نم دحأ

 القُم اهّملاو اديج َيبظلا لجخأ دق بنش هرغث يف ٌثِيخ ٌفهفهم -
 الدي انبي اذه هب مارغلا حور ينتكلمو يحور ةتكلم نغأ

 التق مأ ُدعب نم همّلْسْأأ يردأ |امف هيدي يف يحورو ينع باغو
 القتنا دق ,يبح اوملعاف ْثُّمأ نإف هئبحم يمسج يف ٌحورلاهذهف
 الذعام ٌدشرلا نابتساو هبح يف  هّتمالم يدهملا ٌلذاعلا فصنأ ول
 الّثم هبح يف ىوهلا لهأ نيباه 2ينرّيصو هينفج ّمقس ينراعأ
 الحتراو راز ليل فيط ثهبشأ دق ٌةهلِص ايضلل هنم لصولا املكف
 اليخلاو شيطلا اهارتعاف اهبل نم (تمدع دقو تفاو ةرئاذبحاي
 الف كاوس يفامأ كيف تّيشو -2(-تاّ صفر اهل ٌمير تحنس املكف

 اللكلا اهنود برضاف لزانملا يه اهتزقو ُكلم ىّدانف اهنم ٌتوند
 1١4/9 9١8(. ) فرعلا رشن رظناو ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 )١( مقر 4:4 4ا//1؟) ةاعولا ةيغب ١994 (. بهذلا تارذشو )١4/5؟  5١6؟(.,

 مقر 519 5537/؟) ةنماكلا رردلاو . ( 91/4 مالعألا  . ) 7١01نيفلؤملا مجعمو

 مقر قل اة 4١15 ( . ةرهازلا موجنلاو )٠١٠١/١١  ١١١(. نيفراعلا ةيدهو

 ع5ال/ة) (.



 2 لالجلا هللا دبع نب يلع نب هللا دبع ديسلا

 سردي ناكو ٠ طقف ًاموي نونامث ء ءاضقلل هتيالو َةَدُم نأ عم مهرد َفلأ نيتس ّوحن

 نيتسو عست 714 ةنس لوألا عيبر ٍرهش َنيرشعو ثلاث يف تام ىتح ةريثك سرادمب

 . ةئمعبسو

 لالجلا هللا دبع نب ىلع ْنِب هللا دبع ديسلا 5

 أرقو ّرشع َتلاثلا ٍنرقلا لوأ ؟)[ وأ ] ّرشع يناثلا ٍنرقلا سأر ىلع ًابيرقت دلو

 كاردإلا ْنسح مهفلا ُدّيج نللا ًةاح وهو « اهريغو تالآلا يف هريغو هدلاو ىلع

 دئاصقب هنم ىلإ بتك دقو « هزيغ هيف هّفَسلي ال ًادج ٌعيدب ٌرعش هلو رّوصتلا ٌيوق

 بتك نم ريثك عامس يف ٌروضحو « لّوطملا يف نآلا يلع ٌةءارق هلو ,9ةاتط

 . ؟”رصعلا هب هللا لّمج بابشلا نس يف وهو « اهجورشو ثيدحلا

 )١( ينجشلل راصقتلا . ( 47/7-87 ) رطولا لين ) ص١74 ( .

  )0.وآ[ب] يف

 خيشل ؟رارجلا ليسلا ًافّرعمو ًاحدام لالجلا يلع نب هللا دبع ديسلا اهبتك ٌةديصق كلذ نم م

 اهلوأ يناكوشلا مالسإلا :

 ٍراَرجلا كيلس نم ثوترااّمل 2 راهزألا ٌيئادح ٌرامث تباط

 راتْشُملا معاطلل ىنجلا َّولُخا اهّدم حبصأف ًالسع ثّقطنتو

 يرابلا ٍرُكذ يأ نم اهراهتأ لئالدب اهرايطأ ثدرغتو

 راتخملا نع اهّنياور ثّئص ٍةنْس نم لئالدب ٌةعوفشم

 يراع ٌداهتجا الو ٌبيرغلا ىعلّملا الو ٌدرط الو ُهَبْشاهنأش ام
 رامغألا ٌةداع يه بهاذمل 20 بٌّشضعت نيثب ثتيش الو الك

 (ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح . 1
 هقيقحتب هللا انمركأ دقو (أ) .

 نيعبرأو نيتنثا 1547 ةنس رخآلا عيبر رهش رشع نينثإلا موي هدلاو لبق هللا همحر يفوت مث قه

 بفلأو نيتئمو . ١

 ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح (



 دمحم نب دمحأ نب يلع نب هللا دبع ديسلا عم

 نب هلإلا دبع نب دمحم نب دمحأ نب يلع ْنب هللا دبع ديسلا 0

 200 ةيادهلا فلؤم ميهاربإ نب دمحأ

 ٍلّضفملا نب ىضترُملا نب ٌىلع ٍنب ميهاربإ نب يداهلا ٍنبرهللا دبع ٍنب ٍدمحم نبا

 ٍنب ىبحي نب يلع نب ٍجاَجَحلا نب لضفم نب فيفعلا نب دمحم نب روصنملا نبا
 نب ّدمحأ رصانلا نب ىيحي روصنملا مامإلا نب فسوي يعذلا مامإلا نب مساقلا

 نسحلا ِنب ّميهاربإ ِنب ليعامسإ ِنب ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا ٍنب ىيحي يداهلا

 رادلا ٌئيناعنصلا ريزولاب ٌفورعملا مهيلع هللا ٌمالس بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نبا

 نيعبسو عبرأ ٠ 74 ةنس دلو . ديجُملا ٌرعاشلاو ٌروهشملا ٌملاعلا 5 ةأشنلاو [[ا]

 ٌةمالعلا يضاقلا مهربكأ نم  هرصع ءاملع نم ةعامج ىلع أرقو اهنابعش يف ٍفلأو

 نب دمحم يضاقلاو ٌيبرْغملا دمحم ُنب ٌنيسُح يضاقلاو ٌيطَرَبلا ىبحي نب يلع
 لكوتملا ٌمامإلا ناكو ريسفتلاو ةيلآلا مولعلا يف عّربو « مهُريغو ُيلوحّسلا ميه اربإ

 ءاعنص ءاملع ٍنايعأ روضحب فاشكلا يف هيلع أرقي نيسحلا ُنْب , مساقلا هللا ىلع

 ةرضح ىلإ الث نم ّيرذبلا ٌيلع نب ٍرداقلا دبع ةمالعلا يضاقلا ٌلوصو قفتاو

 [30 : ةبوتلا 1 * ةآَرَمْفْلِل ُتَكَدَصلأ اَمَكِإ 8 ثحب يف ةءارقلا لاح مهو لكوتملا

 ثحب يف ٍنايبلا ٌءاملع هركذ ام ىلإ ٌةثحابملا تّجنا مث رداقلا ٌدبع يضاقلا هثحابف

 « هيف امه ام نيرضاحلا ُرثكأ مّهفي مل ثيحب ٍةقيقد ٌثحابم يف اصاغ مث ( امنإ )

 لاح ٍرداقلا ٍدبع يضاقلا هجو 2[ لّلهتب ] نيرضاحلا ٌضعب لدتساو كلذ لاطو
 « يضاقلا ديب ّقحلا نأ ةمجرتلا بحاص ىلع كلذ لثم روهظ مدعو ةثحابملا كلت

 ٌبحاص ناكو كلذ ىوسب ٌنحلا هعم نّم ةفرعم ىلإ نيرضاحلل ٌليبس ّمث نكي ملو
 بألا يف هلو ٠ ةعدلاو نوكسلا ىلإ لامو سيردتلا كرت دق هّتَدُم رخآ يف ةمجرتلا

 نيفراعلا ةيدهو .( 4083 مقر ؟550/؟) نيفلؤملا مجعمو )1١1/4(2. مالعألا )١(

 نغألا ضورلاو . ( 14و 8١/4 )و ( 5١١1و 58/7 ) نونكملا حاضيإو . ( 445/0 )
 171١4(. مقر 1١١1-١518 /1؟ ) فرعلا رشنو .( ١ مقرا 0

 . لهلهتب [ب ] يف (0)



 ثم دمحم نب دمحأ نب يلع نب هللا دبع ديسلا

 نم هلوقك ةوقلا ةياغ يف وه ام هنمو « ٍريبك ناويد يف ٌعومجم هرعشو ئلوط ٌّدي

 : لكوتملا نب يلع نب نيسحلا ديسلا ىلإ اهبتك تايبأ

 اراثز سأكلا َبَبَح رّيختو  اراقُع طرشلا ىلع اركب اهّنُد

 : اهعلطم ٌةدّيج ٌةّيضوَر ىرخأ ٌتايبأ هلو

 ايرطم ًاعججس هيلع رازّهلا يلمُي ىبّدلا ٌرهز هلوحو ُكيدغلا اذه

 : اهُعّلطم ٌةعيدب ٌةليوط ٌةديصق هلو

 ْمِحَرلا َعطقُي نأ مك اشاح ٍبرّقلاب ٌممِذ ىرقلاَّمأ يوذاي مكيف يل
 : [ 14817 ] اهعلطمو ٍةقيرطلا لهأ قيرط ىلع يتلا ٌةديصقلا هرعش نساحم نمو

 يسيلجو يبحاص نع ينثلهذأ 67[ سينألا ] ماقملا يف ٌّقحلا ٌةرْضح

 نسحأ ىلع ءاج هرعش يف ةيعيدبلا تاكتلا تاظحالم فّلكتي مل اذإ ناكو

 َيساحم فرعي ال نَم ّنظ نإو ناكمب فعّضلا نم راص كلذ فلكت نإف « بولسأ

 بلاغ نإف ٍبيصُم ُريغ وهف هانركذ ام فالخ ٍةفَّلكتُملا ةيعيدبلا تاكتلاب الإ ٍرعّشلا

 بحاص ةديصقك كلذل مهقّلكتل ةجامسلا نم ناكمب ثثراص امنإ نيرخأتملا راعشأ

 : اهكلطمو ٍتيب لك يف ةيروتلا اهيف مزتلاو ٌرْضِمم ًمارهأ اهاّمس يتلا ٍةمجرتلا

 5 و

 «©"'ايقاوس اهنم ُتمدان نأ َوْرَع الف ايراوج ٍنويعلا عمد نسم ٌمدانأ

 )١( سيفتلا [أ] يف .

 :هدعبو (؟)

 ايناغملا كلت ُثتدهاش نإ برطأو يعمادم عوبرلا كلت يف ترشأو

 ايفاوق نزصي مل ٍنْرِم ٌبئاحس  يتلقُمب ايِْوَر ارحب تلجاس ولف
 ايراوجج كانه ىوهأ مك ةرججوب ًاجكعم زوجأ له يرعش تيل الأ

 ايضاوم ٍنوفجلا ٌفايسأ َتْدَّرجو 2 يب نيضم ذإ لست ال يلاح فعض نعو

 ايمارم اهنم تكردأ ثظحل اذإ يننإ ٍتايلبابلا نويعلل لقف

 اينامأ اهنم ٌتكردأ امف ًانامأ يتجْيُم قامزإ ُتُفِخ امل ٌتِيمت

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 يننابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ىسيع نب هللا دبع ديسلا قرف

 ىلع هلعج خيرات وهو (2١0 ىولَحلا ُقَبَط ) اهنم ٌتافنصم ٍةمجرتلا بحاصلو
 رثبو ةضورلا نيب ةرخافملا يف بهذلا ٌظارقأ ) اهنمو . ٌتداوح هيف ركذو نينسلا
 هدد مّدقتملا شفخألا حالص ديسلل ةلاسر ىلع اهب باجأ ةلاسر اهتمو ( بّرعلا
 ٍةلآسم يِبنُج نيب ةباؤذلا لاسرإ ) هّتلاسر هل مججرتملا ىمسو ةباحّصلا نأش يف
 : نيتببلا نيذهب نيسحلا ٍنِب مساقلا لكوتملل ًاحدام هّلوق ّدوجأ امو ( ةباحّصلا

 نيب اهارأ سبل ٌهِقا هسفن ىلع ىلآ دق ٌدجمل

 ْنيسحلا ٍنب مساقلا ٍنيِمي ٌريغ ًةحار هّتحار ثحفاصال

 يتلا ةنسلا يف ليقو ] فلأو ٍةئمو نيعبرأو عبس ١١41 ةنس هّئافو تناكو
 , ؟9اهلاوش . ىف 2"'*[ اهدعي

 (96ن ُينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ىسيع ْنب هللا دبع ديسلا 7

 نعو هدلاو نع ٌملعلا ذخأو «ابيرقت بفلأو ٍةئمو نيعبس ١١7١ ةنس دعب دلو

 ) )1١ةنس نم ثداوحلل ًاخيرات هلعج «ىولسلاو ٌّنملا فاحص »و ٠١45 ةنس ىلإ ١١8٠9

 اهنمو ٠ نب ىبحي ىلوملا ٌحيرات هب بّذه «نوميملا نميلا رابخأ يف ٍنوتملا ٌمماج
 ىمسملا مساقلا نب نسحلا ١ ّيط ٌعَدوُملا ريبعلا وشن  اهنمو « نميلا رابخأ يف نمزلا ءاينأ

 هلو يطّربلا ىيحي نب ىلع يضاقلا هحيش يأ ريخألا رصعلا ةمالع لئاضفل « ريرحتلا ةمسن

 تافلؤملا نم كلذ ُديغ . 1 ١ ا ١
 ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .

 .[ ب ]] نم ةدايز (0

 ٍنماث موي يف ةءاعنصب ريزولا ٌيلع نب هللا دبع نب ديس ٌةافو نأ علاطلا ردبلا ريغ يفو (7)
 . رهشو انس نيعبس نع يفلأو ةثمو نيعبرأو عيرأ 116 ةنس ًااضمر نيرشعو

 . ةرابز ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 نرئكملا حاضيإو .(704 مقر 44 )975/5  رطولا ليل 0111/60 العلا قف

 . ( 188/0 ) نيفراعلا ةيدهو ( 8147 مقر 7717/7 ) نيفلؤملا مجعمو .(ةهم/لع)
 . ( 111 مقر اله -ا/8/7 ) نغألا ضورلاو

 -ةنس بجر رهش يف ىسيع نب هللا دبع ديسلا ةدالو نأ ربنعلا تاحفن نم يناثلا ءزجلا يفو ()



 ع يتابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ىسيع نب هللا دبع ديسلا

 يلع ِنِب دمحم نب ٌىلع ةمالعلا ديسلا نعو ٌدمحأ نب ٍرداقلا ٍدبع ةمالعلا انخيش

 حلاص نب ىمحي هيقفلاو يسبكلا هللا دبع نب نيسحلا ٍةمالعلا ديسلا نعو ينابكوكلا

 يعاقلا ىيحي د 7[ نب ] نيسح هيقفلاو ّيماشلا ٍديز ّدمحأ نب ىبحي هيقفلاو يراهشلا

 ثيدحلاو تالآلا يف عّربو « ٍرماع نب ميهاربإ نب يلع ةمالعلا ٍديسلا انخيشو

 ىلع ٌباوج هلو ٌتاغجارم هنيبو ينيبو َنابكوك ءاملع نايعأ نم نآلا وهو بدألاو

 ٍدوهيلا رابجإ يف لاكشإلا لح ) اهئيّمسو هدلاو لاؤس ىلع اهب ٌتبجأ يتلا يتلاسر
 (لاكشإلا لح ىلإ لاقّملا لاسرإ ) ِهّباوج ىمسو ( 2'2[ لايذألا ] طاقتلا ىلع

 عيمجلاو ( لاقملا لاسرإ ىلإ لابُتلا قيوفت ) اهُتيمس ةلاسرب هباوج نع ٌتبجأو

 ٍةعمجلا ةالص طورش يف ٌةثحابم هنيبو ينيب ُتعقوو يلئاسر عومجمب ٌدوجوم

 هّثيأر ةسافنلا ةياغ يف وهو هرصع ٍرصع ءارعشل هيف مجرت ٌباتك هلو َلئاسر ىلع تلمعشأ

 ٌدخآ فلؤم هلو ( ى قئاقش رصعلا ءانبأ روهز نم ٌةعلْطُملا قئادحلا ) هامس دلجم يف

 ٍنيسحلا نب ٍدمحم ديسلا هَّدج ةمجرت يف ٌرصتخمو ( قئادحلاب قحاوللا ) هامس

 ىلاعت هللا ءاش نإ هزكذ ينآلا ٍدمحم نب ىسيع ةمالعلا ٍديسلا هدلاو ةمجرت يف خو

 مشاه ينب ىلع ةاكزلا ميرحت يف ٌةلاسرو ( راذعلا ناحيّر يف راذعلا ٌملخ ) هلو
 ٌنكاس وهو ©"7[ انه ] هركذأ ام هرعش نم ّيدل نكي ملو ءرثنو همظن نم ٌناويدو

 نكأ ملو هتاريرحت نم كلذ مهفُي امك ِكاردإلا ٌنسح مهفلا ُدّيج مالكلا ٌنيصر ٌلقاع

 فلز

 قفز

 فشإ

 بحاص رعش نمو . هدلاو رجح يف هب أشنو َنابكوكب بفلأو ةئمو نيعبسو سمخ

 مايأ يف كلذ ناكو سارعاب ّدمحأ نب نيدلا قرش ىلوملا َنابكوك ريمأل ًاينهم ةمجرتلا

 : عيبرلا
 ٌسياعلا ٌتامزللا مستباف تس يرعأ

 انّواجرأ تنفّورق ٌمامغلا َّنْشَر

 تقئرو عيبرلا ٌدِهز تمتسبتو
 رثكتسم ال رضنلا راد ٌتُلْرنو

 . 1[ ب] نم ةدايز

 . لابزألا [ ب ] يف

 . اتهاه [ ب ] يف

 ٌسئابلا ّرعو ئلُكُتلا تّرعتو

 سيام ٌنصغ دامف ٌمامحلا دشو

 سياقمو ٌقَقدمف اهقادحأ

 سئافن ٌراحُت وأ يدهّيل الام



 يناعنصلا مث يسبكلا يرابلا فطل نب هللا دبع ديسلا ةرقز

 يحرش نم ءيشب هيلإ [ ب581 لاسرإلا 7[ بلطب ] ّيلإ لسرأو هتفرَع دق
 هلو « هيدل فرحألا هذه ريرحت لاح وهو لوألا دلجملاب هيلإ ٌتلسرأف ىقتنملل
 نيرشعو عبرأ ١774 ةنس لاوش رهش يف يفوت مث هنم يش نآلا يدل نكي مل ٌرعش
 هلثم هّدعب فّلَخُي ملو َتابكوك يف ملعلا نونفب ًادرفنم راص نأ دعب بفلأو نيتئمو

 . هئراقي نم الو
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 ءاعنص ءاملع ُدحأ وهو 2«؟”يفلأو ٍةئمو ٌةرشع ثالث ١١١ ةنس يف دلو

 . بلطي [ ب ] يف

 . (* مقر ١85/4 ) ملعلا رجهو . (7110 مقر ١8-158 /؟ ) فرعلا رشن
 . [ ب ] طوطخملا يف اهيلت يتلا دعب ةمجرتلا هذه
 هللا دبع نب يرابلا بفطل نب هللا ٍدبع ٍليسلا ًةدالو نأ ربنعلا تاحفن نم يناثلا ءزجلا يفو
 ملو ٌنايبلاو ٌفْرِصلاو ّوحنلا ققح هنأو ءاعنصب فلأو ٍةئمو ٍرشع ١١١١ ةنس يف يسبكلا

 هذخأو ٌريسفتلاو ثيدحلاو هقفلاو ّقطنملاو نيلوصألا أرق مث « ةنسلا نيرشعلا ةنس ْغّلبي
 يف قاحسإ دمحم ىلوملا نعو هيلع وتءارق رثكأو يذلا دلاخ ميهاربإ ةمالملا هيقفلا نع

 نمحرلا دبع نب ّدمحأ ىلوملا نعو تسلا تاهمألا ضعبو يضرلا حشو فاشكلا

 خيشلا نعو ةضورلا مكاح يسكلا دمحم نب ٌدمحأ ةمالعلا ديسلا هلاخ نعو يماشلا
 هلامكإ دعبو مهريغو ٌيسنعلا ٍدمحم نب يلع يضاقلاو ٌيجاجزملا ٍنيزلا ٍنِب قلاخلا دبع
 ىلع اهيف أرقو عْبسلا تاءارقلا ملعو ميظعلا نآرقلا ظفحب لغتشا داهتجالا مولع ةءارقل
 نم ٌةدع هيلع أرقو ةمهم ٌطباوضو دئاوف تاءارقلاب نظن اميف مظنو يناميلا حلاص هقفلا

 نب ٌدمحأ يضاقلاو ركاش دماحو ٌيلوحتسلا ىيحيو يسارعلا هللا دبع خيشلاك مالعألا
 هللا دبع نب نسح دبسلاو يماشلا ليعامسإ نب نسحم ديسلاو « لاجرلا يب أ نب حلاص

 مكاحو « شفخألا دمحم نب نسح ديسلاو « ّيمعنلا ٌيدهم نب نسح ديسلاو يرفظلا
 يضاقلاو قاحسإ نب ٍدمحم نب قاحسإ ديسلاو يسثكلا دمحأ نب ٌجيهاربإ ٌديسلا ةضورلا
 . ريمألا ٍدمحم نب ميهاربإ ديسلاو ٌليوطلا حالص نب دمحم دهازلا ةيقفلاو ٌيبرغملا نسح
 ٌدحأ هفرعي الثل هبايثب تتسم ٌلجر ليللاب هيلإ لصو هّمزع بدق املو « هرمع رخآ يف جحو
 ءالضفلا ٌضعب هعمسو ٌججحلا قيرط يف هعيمج هب قّدصتف بهذلا نم ًاريثك ًاردق هاطعأو
 - ينفوتو يل ًاريخ ةايحلا تناك ام ينيحأ مهللا » ًايكاب ةبعكلا راتسأب ٌقّلعتم وهو لوقي



 اة يناعنصلا مث يسبكلا يرابلا فطل نب هللا دبع ديسلا

 عيمج يف ءىرقُي ناكو ٍريسفتلاو ثيدحلاو ٍتالآلاو ٍتاءارقلا ملع يف نيزّربملا

 3 ٌمامإلا هيلع أرق نم ةلمج نمو 3 ةالبث ًءاملع اوراص ةذمالت هلو مولعلا هذه

 ًارمآ ايندلا نم ًاللقتم ًادهاز ناكو هيلإ ٍةفالخلا ريصم لبق ٍنيسحلا نب ٌُسابعلا

 . ٌةليلج ٌتاماقم كلذ يف هلو ركنملا نع [187] ًايهان فورعملاب

 ديزمل تناك ام ًةنئاك ٌةعافش هل درت ال ٌيدهَملا مامإلا دنع ٍةملكلا َلوبقم ناكو

 هنولجُي اوناك ةلودلا بابرأ ٌرئاس كلذكو « ايندلا نم ءيش يف هعّمط مدعو هعّرو

 يمن يف هلو « ديلقتلا نع مهي اهيلإ | نيانلا دشرُيو ٍةدألاب لمعي ناكو هنوباهيو

 ثحاص قرفف اهب ةشحافلا لعفب راص وأ ةارما نم ةشحافلا دارأ دقو ايلدج الجر ىأف

 يذلا هل لاقف كلذ ىلإ تفتلي ملو ّدمف ًاعيظف بس ُيدنجلا كلذ هّبسف امهنيب ةمجرتلا

 يذلا لاقف هوبقاعُيل ةلودلا ىلإ 5 مرت ىتح ّيدنجلا اذه ٌفرعأ يِنُعَدت ول هعم ناك

 يّيسي هغد يسفنل ائيش ٌلعفأ ن أ ديرأ الو هلل هانلعف دق ركتملا راكنإ نم انيلع بجو

 ىتح هبحاص ىلع مايقلا يف هّسفن َب َبعتأ "'[و ]الإ رّكنمب عمسي ال ناكو « ءاش فيك

 « هل ٌفصتني ىتح ةقداص ٌةموق هعم موقيف هيلإ ّيف ةملظمب ٌلجر بيصأ اذإو هليزي

 هللا هافوت ىتح كلذك لاز امو رهدلا نساحم نم ناك دقلف ىنسحلاب هأفاكو هللا همحرف

 نب دمحم ٌةمآلعلا مهنم ٌداجمأ ٌدالوأ هلو «يفلأو ٍقئمو نيعبسو ثالث 11177 ةنس يف

 هللا ىلإ نيعطيقتملا ايندلا ينب نع نيعمجنملا نيعرولا نيلماعلا ءاملعلا نم هللا دبع

 نب يرابل ثفلعأو ٠ هللا دبع نب ٌيلعو . هللا ءاش نإ . ةلقتسم ةمجرت هل يتأتسو

 . لفاضفلا بارا فاش[ نه ل يلا يلا نحس نم كلذ مح ارمأ

 ةنس هللا هافوت مث رهش نم ّلقأ الإ ْتّبلي ملو ًءاعنص ىلإ عجرف « يل ًاريخ ٌةافولا تناكام 0 -

 . ىهتنا ( 7

 . « ةرابز) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 )١( ب ] نم ةدايز [.

 . يه[ ب ] يف قفز
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 2”راهزألا ٌحراش حاتفم نب مساقلا يبأ نب هللا دبع

 ىلع أرق هلعلو هقفلل ًاققحم ناك نآلا ىلإ ٍةبلطلا ٌدامتعا هيلع يذلا حرشلا
 تيل ىلإ يللا ليو نيصلاب اروهشم اكو رامزألا كم يريتلا مالا

 يدهملا مامالل ريكلا حرشلا نم ٌرصتخم وهو هدصقم حالو هتين ىلع ليلد -

 عبس 898 ةنس رخآلا ميبر رهش عباس تسلا ّموي هلل همر يفوتو ثيغلاب ىسملا
 نب همحم هائرو مّدهت دقو ٌدهشم هيلع ناكو ءاعنص ينامي هربقو ةئمئامثو نيعبسو

 : اهنم تايبأب فيحزلا يلع

 ٌحيارو ٍداغ ءازوجلاو ولدلا نم ًايواث ءاعنصب ىحضأ ًائدّج ىقس

 : اهُعلطم ةديصقب شئح حلاص نب ٍدمحم نب ىبحي هاثرو

 ©)ءطقنم ُريغ يدٌجوو ولسأ فيكو عّرفلا مئاد يبلقف كيلع اَمأ

 «©9يناعنصلا مث يميحلا نسحم ْنب هللا دبع 4

 تاءارقلا ضعي التو اهب أشنو ءاعنصب يفلأو ٍةئمو نيعبس ١١7١ ةئس ًابيرقت رقت دلو

 لبق يئادحلا ٍرماع نب ّدمحأ انخيش ىلع هقفلا يف أرق مث ٍنآرقلا خويش ضعب ىلع

 ّيمهنلا ليعامسإ ٍنبرهللا دبع انخيش ىلع وخحنلا ةءارق يف ينقفارو هيلع يتءارق

 دافتساو عبدا ريسبت ٌعيمج ينم عمسو ٍلؤسلا ةياغ حرش يف لوصألا يف يلع أرقد

 يف يل ًامزالم لاز امو ٠ يلئاسر نم ًاريثك لقنو اهنم ريثك.يف سردو ٍنونف ةدع يف

 )١( /؟ ) نيفلؤملا مجعمو . (114/4) مالعألا ٠/ 5مقر 4155( .

 ًادجسم هيف ىنبو نارْفغ نكس يجحلا ينب يلاوم نم نسحلا وبأ وه ٌدوكذملا حاتفم نبا قفز
 . داّمزلا داّبعلا نم ناكو ةركذتلا ىلع ٌةديفم ٌةقيلعت هلو
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 ضورلاو . ( 81094 مقر 71١/7 ) نيفلؤملا مجعمو . 0 مقر 46/5 ) رطولا لين (6)
 . ( 197 مقر 8١ 1/4/5 ) نغألا



 عمو يدعصلا محشم هللا راج نب دمحأ نب دمحم ني هللا دبع

 نم مّلسي'ملو « ٌةحيحص ٌةبحمو ٌةصلاخ ٌةقادص هنيبو ينيبو « تاقوألا نم ريثك

 ٌرباص وهو ٌنحم كلذ ببسب هل ثّرج ىتح لاّهجلا نم ةعامج نم هيلع تابضعتلا

 دباكي لازي ال ةبرُغ يف ُفِصنملا ٌملاعلاو اهلهأو رايدلا هذه أش اذهو « ٌبستحم

 ئفوي امنإو دعب نمو لبق نم ٌدمألا هللو ءدحاو دعب ةديساو دهاجيو دئادش

 . هب هللا عفن يح نآلا ةمجرتلا ٌبحاصو « باسح ريغب مهّرجأ نورباصلا

 هللا راج نب دمحأ نب دمحم ْنب هللا دبع -
 2317 ينا . ١/ مث يدغصلا ا

 َّملعلا ذخأف َءاعنصب أشنو فلأو ٍةئمو نيتس ةنس دعب ًابيرقت دلو

 ينالوخلا ىبحي نب مساقلا ةمالعلا انخيشك اهئاملع نم ةعامج نع [ ] ١18

 ادع اميف كراشو لوصألاو ٍقايبلاو يناعملاو فّرصلاو وحنلا يف عّربو « هريغو

 نع ٌعمجنُم تئصلا ٌريثك وهو « ٍنونفلا هذه يف ًءاعنص عماجب ةبلطلا سّردو كلذ

 هينعي ال امب لغتشي الو ايندلا ينب ىلإ دّدرتي ال « مهل ةطلاخملا ُليلق سانلا

 يدْبُي وأ [أ51] ّيرامي نأ نع ًالضف ًاباوج الإ قطني داكي الو ملعلاب رّهظتي الو
 هللا عفن نآلا يح وهو ليثملا ٌميدع ريظنلا ُليلق وهف ةلمجلابو « ملعلا نم هيدل ام

 ١57 ةئس لاوش رهش نورشعو عبار هلعل ءاعبرألا موي يف هللا همحر يفوتو . هب

 . فلأو نيتئمو نيرشعو ثالث

 ("!يناعنصلا ُريمألا حالص نب ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع ديسلا

 ىلع أرقو بفلأو ٍةئمو نيتس ١١ ٌةنس دلو . هيبأ ةمجرت يف هبسن ٌمامت يتأيس

 ةمالعلا ديسلا ىلعو «٠ ىسنكلا دمحم نب مساق ةمالعلا ديسلا ىلعو هدلاو

 بيطخ دزولا دمحأ نب يرابلا ٍفْطُْل ةمالعلا ىلعو ٌيماشلا ليعامسإ نب نسحم

 )١( مقر 45 48/9 ) رطولا ليث 903 ( .
 0( رطولا ليت ) 919/19 ٠٠١ مقر 5177 /؟ ) نيفلؤملا مجعمو .(204 مقر 4194( ,

 نغألا ضورلاو ) 7/ 8١مقر 18808/4-1809 ) ملعلا رجهو . ( 454 مقر 19( .



 رماث نب يلع نب مساقلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع ع

 ٍديسلا ٍةمالعلا انخيش ىلعو «يتفملا يداه ِنب ليعامسإ ٍةمالعلا ديسلا ىلعو ءاعنص

 عربو «ءالؤه ريغ ىلعو ٍبَهْرَع يداه نب يلع ةمالعلا انخيشو ٌدمحأ نب ٍرداقلا ٍدبع
 ءاملع ٌدحأ وهو «ريسفتلاو ثيدحلاو ٍلوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو فّرصلاو وحنلا يف
 مهن ةدوّجو ٍنهذ ةوق عم ديلقتلا نع نيبغارلا ةلدألاب نيلماعلا نيديفُملا رصعلا

 ىف ةيانعو ءارقفلل ٍةبحمو « ٍلالدتسالا كلاسمل ةربخو ٍريبعت نسحو وءاكذ ةرافوو
 تافلؤمب ة ٍةلماك ٍةياردو ةدابعلاب ٍلاغتشاو ٍنيد ٍةناتمو «نكمم لكب مهيلإ ريخلا لاصيإ

 غولب ) مظن هن أ ينغلبو دلجم يف هّرعش عمج يذلا وهو « هراعشأو هلئاسرو هدلاو
 ةعامج هب جّرخت دقو ئواتفو تالكشم يف ٌتاباوج هلو هحّرشي نآلا هنأو « مارملا

 ىلع بابكإلاو ملعلا ريغب هل ةلْغُش الو نطاق دمحأ نب ديمحلا ٌدبع ٌةمالعلا مهنم
 ٌةديصق هنم ءاملعلا مظنك ٌحظن هلو « هلئالد ريرقتو هلئاسم ريرحتو ثيدحلا بتك
 : اهٌعلطمو هُرُكذ مّدقتملا يسبكلا دمحأ نب ٌليعامسإ ٍةمالعلا ديسلا ىلع اهب باجأ

 رهاظلا باوصلا جهن ىلإ يدهي يذلا ٌردبلا اهيأ كّود هلل

 رخاز ٍرحب ٍرعق ٍرْبت كْلِس يف ٌةَرُد كملع رايت نم َتْررِبأ
 . 7هللا هافاع هرمع نم اماع نيسمخ زواج دق هلعلو ٌسانلا هب عفتني ٌنيح نآلا وهو

 نب ٍلضف نب ٍرما نب يلع نب مساقلا يبأ نب دمحم ْنب هللا دبع 5

 ُيديزلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحم

 ”يرخنلاب فورعملا "'يكعلا ْيسسبعلا
 ةنيدمب أشنو . ةئمنامثو نيرشعو سمخ 470 ةنس نيعيبرلا دحأ يف دلو

 )١( ةنس رفص رهش؟4 تبسلا موي يفوت مث ١547 فلأو نيتئمو نيعبرأو نيتنثا .

 ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .

  (0نيفلؤملا مجعمو .(؟؟7 مقر 7؟/5) عماللا ءوضلاو .(177/4) مالعألا

 نيفراعلا ةيدهو . ( 757/4 ) نونكملا حاضيإو . ( م1517 مقر نااوللا )459/6(.

 )( تاقحلم نم ةلزُع يهو . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ةجحَح سبع يف ةرجن ىلإ ةبسن -



 علب رماث نب يلع نب مساقلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 مث دمحم نب ٌىلع هيخأ ىلعو هقفلاو نيلّضألاو وحنلا يف هدلاو ىلع أرقو « ٍثوح

 يتلا نم هلوألا عيبر يف اهلصوف ةيرضملا رايدلا ىلإ لحتراو '''[ 854 ] ةئس يح

 يفو ٌيريونلا ٍمساقلا يبأو ديدق نبا ىلع يفرصلاو وحنلا ىف اهيف ثحبف اهيلي

 تقولا ملع يفو ينضحلا يقتلا ىلع قطنملا يفو ينُمّشلا ىلع نايبلاو يناعنلا

 لب ٌيبرغملا لضفلا يبأ دنع ًاليلق ةسدنهلا يف رضحو يتاقيملا زيزعلا دبع ّرعلا ىلع

 يلع يناجؤججلا بفيرشلا حرش لا هيف هعجاري لكشأ امهمو « علاطي ناك

 ينارصقألا نيمألا ىلع هقفلا يف أرقو ٌحلفأ نب رباجل ًةرصبتلاو « ينيمغجلا

 هرُكذ ٌمدقتملا ٌيعاقبلا لاق امك ٍنونفلا هذه بلاغ يف مدقتو « يماريّصلا دّضعلاو

 : هلوق ( 807 ) ةنس يف هنع بتكو هّتيص دعبو هّلضف رهتشاو لاق

 يبلق ٌةبَّذعم ٌناجشأ ّيبلقل >برؤح يب رايد نم ٍثوح ءىطاشب

 يبرك نم فّشكيو يمغ نم َجَرْفُيف ٌةدوع لزانملا كلت ىلإ يل لهف

 همجرت اذهلو ًايفنح بستنا لب ايديز بِستني ملف كلانه هئاقب ةدم رّتستو

 اهنم تافنصم فنصو نميلا ىلإ داع مث يفنحلا : لاقف يواخسلاو ّيعاقبلا

 نبا ٍدعاوق طمن ىلع هلعج ( ةيهقفلا ٍدعاوقلا نيب تابسانملا يف رايعملا )

 نم هرصتخا ماكحألا تايآ حرش اهنمو « ٌديفم ٌنسيفن ٌباتك وهو « مالسلا دبع

 ريغ يف ٌتافنصم هلو ّيدهَملا مامإلل رحبلا ةمدقم ٌحرش اهنمو [ 184 ] تارمثلا

 : هدلاو ىلإ ٌرّصمب وهو هبتك ام ةلمج نمو كلذ

 يحورق نم ٌءافش يل كُيرقو يحور كاقلو يتّصغ كاف

 يحوُس ناطوألا نم يل قيضي الإ ٌناطوألا َرُكذَأ ْنأامو

 يحوُن ّيلع ٌنويعاي يحوتف الإاو ينع يدلاو ٌكوفعف

 ّرصم خويش ٌرباكأ مه ةمجرتلا يف نيروكذملا نييرصملا نم ٌخئاشملا ءالؤهو

 . يرجنلا وتب بسنُي اهيلإ « اهنم يبرغلا بونجلا يف ةجح
 . 58ص ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم رظنا

 . 244[ ب] يف قل



 يناعنصلا مث يسنعلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع م

 ٌنينس ّسمخ ٌرصم «يف هءاقب لعلو مهل مجرت نم كلذ ديفُي امك نامزلا كلذ يف

 ينغمب ّرْضم نم جرخو ء كلذ نم رثكأ ّنوكي نأ نكميو فلس ام هيلع لدي امك

 رخبلا ةمدقم حرش فلأ هنأ هنع ّيكحو نميلا ىلإ هب لصو نم وأ وهو « بيبلل
 هتوم خّرأو «' 03 ””ةئمنامثو نيعبسو عبس 419ا/ ةنس يفوتو ّرصم نم ًالفاق هرفس يف

 2 ةئمئامثو نيعبسو عبرأ ] 4/4 ةنس يفاولا يف يدمّصلا

 (©ىناعنصلا مث ْيِسْنعلا هللا دبع نب دمحم ْنب هللا دبع 5

 ةعامج ىلع أرقو ٠ ليلقب اهدعب وأ فلأو ٍقئمو نيعست 114٠ ةنس ًييرقت دلو
 مهفلا ذيج ِكاردإلا ٌنسح وهو ةيلآلا مولعلا يف اميسالا دافتساو ””خياشملا نم
 ٌيراخبلا حيحص يفو ٍريسفتلاو ٍنايبلاو يناعملا يف ّىلع ٌةءارق هلو « ٍرّرصتلا ُي ٌّيوق
 ةلدألاب لمعلاو ةدابعلاو حالصلا يف هلو يتافلؤم ضعب يفو واد يبأ ٍننسو ملسمو

 وه نم الإ هيلع ٌرِدَي ال ام ٍناسللا ظفحو ٍدٌدوتلاو ٍقلُخلا نسح يف هلو ٌنسح ُكلسم
 , "هدم

 )١( هئاقب ٌرس هلعل : لصألا نأك .
 هللا هظفح يرادتجلا نمحرلا ٍدبع نب هللا دبع ٍنِب دمحأ ٍةمالعلا ىلوملا تافلؤم ضعب يفو قف

 رهظ يداو نم لباقلا ةيرقب ملالا/ ةنس ةدعقلا يذ يف يرجنلا هللا دبع يضاقلا ةافو نأ
 . ىهتنا . ٌدوزم ٌدوهشم اهب هّربق نأو ءاعنص ٌيبرغ

 .[ب ]نم ةدايز ©
 . (508 مقر ٠٠١ /؟ ) رطولا ليت (8
 ةمالعلا يضاقلا ىلعو هّيمجرت مدقتملا يسنعلا دمحم نب نيسح ةمالعلا هوخأ مهنم (4)

 . ”ا/5ص ؛ راصقت » ها يناكوشلا يلع نب ىيحي
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 سانلا عورأ نم ناكو بفلأو نيتثمو نيثالثو ٍنامث ةئس يف ةيزعتلا ةنيدملا يف ءاضقلا يلوو فق
 154١ ةنس اهب تام ىتح ًايضاق رمتساو هنامز يف ريظنلا ليلق لب رانيدلاو مهردلا يف
 . 70/4ص راصقت ها فلأو نيتئمو نيعبرأو ىدحإ

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 قرأ يزمحلا ناميلس نب دمحم نب رهطملا مامإلا ني هللا دبع ديسلا

 00 يزمحلا ناميلُس نب دمحم نب رهطملا مامإلا ْنب هللا دبع ديسلا 4

 يذلا ( مظنملا توقايلا ) اهنم ٌتافنصم هلو « ءاملعلا ءالبنلا ءايكذألا نم ناك

 بانك اهنمو ةعيدب ٌدئاوف هيف ٌسيفن ٌلفاح ٌباتك وهو هيلاو ةديصق [ ب041 هب حرش

 ةفاك ىلإ يك هللا لوسر نيهارب يف ؛ سايكألا نيتاسب يف ٌةّرتهملا سافنألا ٌنيحاير )

 مث اهِحْنف دعب ٍرامَذ ةئيدم يف هّدلاو هفلختسا [ ًاضيأ ] ٌسيفن ٌباتك وهو ( سانلا'

 ٍلآو هعورد نم هيلع اوذخأف ًءاعنص لخدف هوجرخأف ةنيدملا لهأ نيبو هنيب ام َدّسف

وُتو رعت ىلإ هعم هرّيس ءاعنص باهولا ٍدبع نب ماع حتف املو « ًاريثك ًائيش كلم
 َيَف

 : اهعلطم ٌةديصق هنمف ٌدعش هلو « كلانه

 ئرقلا ّمأ نم ءاعنص ىلإ ًاسْرط ىّرس اذإ َنَمْليُ ٌميسنلا ام وأ

 : اهعلطم ىرخأ ٌةديصق هلو

 امّرَح هداز ًامالس ٌمالسلا ينع امّرَحلاو ّيحلا رْفأو ةادغلا يح

 يلع نب ديعس نب الهملا ْنب هللا ُدبع 6

 «©"”الهملاب فورعملا ْيناميلا يفرشلا

 نع ذخأو ىلعألا فرشلاب ةئمعئمتو نيسمخخ 46٠ ةئس رَفَص رهش يف دلو

 يضاقلاو يلشولا يداه ُدّيسلاو ٌُبغارلا هللا ٌدبع ٌةيقفلاو الهملا هُدلاو مهنم ةعامج

 عتبد « ٌيليزنلا ٍنمحرلا ُدبع ُهيقفلاو رصتنملا نب ُدمحأ ُديسلاو هللا بفطع نب ٌنيلع

 هيذمالت ةلمج نمو قافآلا نم ملعلا ٌةبلط هيلإ لحرو َنارقألا قافو مولعلا عيمج يف

 هقلتخا ثيدحب ةءاملعلا نحتما َرفعج اشابلا نأ قفتاو . دمحم نب مساقلا ٌمامإلا

 ةمجرتلا ٌبحاص كّحتي رحتي ملف هتباتكل نورضاحلا ردتباف مهيلع هالمأو هظافلأ قّمنو

 . ( 907 مقر 31/7 ) نغألا ضورلاو . ( 19/4 ) مالعألا )00(

 فرعلا رشنو 51١(.  ها//8) رثألا ةصالخو ١(. مقر ١٠؟9/؟) ملعلا رجه (؟)

 0 ب يطل



 فسوي نب هللا دبع نب فسوي نب هللا دبع 1غ

 اوبتك دق ٌةعامجلاو متدفأ دق انالوم اي لاقف ُبّمكي ال مل اشابلا لأسف كلذ نم ءيشل
 هعضو يذلا وه ثيدحلا نأ مهربخأ مث ملاعلا وه هللاو اذه لاقف انظفح نحنو

 فلؤم وه اذه سيلو يفلأو نيرشعو ٍنامث 1 0

 . رصان كرب ٌنيسحلا

 تسوي نب هللا دبع نب َفسوي نب هللا دبع

 ©”ماشه نب هللا دبع نب دمحأ نبا

 عيسو بفيطللا دبع ٌباهشلا مزلو ةئمعبسو ٍنامث ال٠ 4 ةنس ةدعقلا يذ يف دلو

 ىلع أرقو ٌيَزيِرْبَتلا نيدلا جات خيشلا سرد رضحو همرزالي ملو نايح يبأ نم
 اهيف يظن هل قبب ملو َنارقألا قافف ةيبرعلا نقتأو بحت مث ًايعفاش ناكو يناهكافلا
 يف رهتشاو هلثم هباب يف فّلؤي مل [ 185] ٌباتك وهو ( بيبللا ينغم ) فنصو
 ٍنبا بفيرعت قيقحت يف بلاطلا ٌةدمع ) و ( كلام نبا ةيفلأ ) ىلع ٌقيلعت هلو هتايح
 تادلجم ٌعبرأ ( ةصالخلا ءاَرُق نع ةصاصخلا عفر )و نادلجم ( بجاحلا

 دهاوشلا حّرشو تادلجم ٌةدع ( ليمكتلاو لييذتلا باتكل ليصفتلاو ليصحتلا )و

 ُرطق )و هخرشو ( بهذلا روذش )و ( بارعإلا ٌدعاوق ١و . ىرغصلاو ىربكلا
 ٌحرشو َنايح يبأل ( ةيردبلا ةحمْللا حرش ةيردلا ٌبكاوكلا )و هٌحرشو ( ىدنلا
 ملو ليهستلا ٌحرشو ًادلجم ّرشع ةسمخ يف ٌةركذتلاو . ةدرُبلا ٌحرشو ( داعس تناب )

 ٌملعأ هللاو كلذ لعلو هنع يفارحنالا َديدش َنايح يبأل ٍةفلاخملا ّريثك ناكو « هيي
 مث هيف قبسلا نع قادم َريغ رصعلا كلذ يف فلا اذهب ًادرفنم ناك َنايح يبأ نوكل
 يف هلبق ناك نم ٌلجرلا سفاني ام ًاريثكو ٍةمجرتلا بحاص وه هدعب ُدِرفنملا ناك

 ةرهازلا موجنلاو . ( 1544 مقر 3١٠١ - 808/9 ) ةئماكلا رردلاو . ( )4//١81 مالعألا )١(
 بهذلا تارذشو ( 84794 مقر 8٠6/9١ 5٠5 نيفلؤملا مجعمو . ةيضاقلللا
 , ( 458/4 ) نيفراعلا ةيدهو . (195-191/5)



 44١ نيدلا لامج يفنحلا يعليزلا دمحم نب فسوي نب هللا دبع

 وأ هّلبق ناك نمل هتمحازم ىلع رادتقالاب هسفن لضفل ًاراهظإ اهيلإ راص يتلا هتبتر
 ّنفلا اذه نم نّكمتلا نم وه نايح وبأف الإو هيلإ ْغُنبي مل ام ىلإ غولبلا نم نّكمتلاب
 َنايح وبأ سفان اذكهو « ةمجرتلا بحاص ُلثمو هّلثم نيرّخأتملل نكي ملو « ناكمب

 ٌيرشخمزلا نوكل ّداملا رهنلاو ''”[وحنلا] يف هيلع ضارتعالا نم رثكأف ٌيرّشخمزلا

 نمل يغبني ٌةقيقد هذهو « هرصعب ًالصتم هًرصع نكي مل نإو ِنأشلا اذهب درفت نمم
 دقو صالخإلا ("7[ نع ] ٌةديعب عوقولا ٌةريثك اهنإف اهل ةّيئتي نأ لمعلا صالخإ دارأ
 هقئاقدب طاحأو ّنفلا اذهب دّرفتو ٌسانلا هب عفتناو سيردتلل ٍةمجرتلا ٌبحاص رّدصت

 راطقألا يف هتيِص رهتشاو ءهريغل نكي مل ام هيف ةكّلملا نم هل راصو هقئاقحو

 ©"![برغلاب] نحن انلز ام :ٌنودلخ نبا لاق ىتح رايدلا بلاغ يف هُئافنصم تراطو
 يف ( تام )و هيوَبِِس نم ئحنأ ماشه نبا هل لاقي ٌملاع ّرْضمب رهظ دق هنأ عمسن

 : هنمف ظن هلو ةئمعْبسو نيتسو ىدحإ /١71ةنس ٍةدعّقلا يذ َسماخ ةعمجلا ةليل

 ٍلّذِبلا ىلع ُريصَي ءانسحلا بطخي نمو هلينب ْرَّفَظي ملعلل ئبطصي نمو

 لد اعنأ ًاليوط ًارهد دعب ًاربسي العلا بلط يف َسفنلا َّلِذُي مل نمو

 : لاقف ةتابن نبا هاثرو

 ٍمامغ ليَ هوثم ىلع وجت 2 ةمحر ٌرون ىرثلا يف ماشه َّنبا ىقس
 ماتم نمل هريس ورا تاز ان ًاديسُم ٍجدملا ةريس نم هل يورأس

 ”نيدلا لامج ئيفنحلا ْي ْيعليزلا دمحم نب فسوي ْنب هللا ُدبع نلف

 نيدلا ءالع يضاقلا [ ٠١1 نعو بيجنلا باحصأ نع ذخأو ًاريثك لغتشا

 . رحبلا [ ب ] يف 1
 .[ ب ] نم ةدايز (5)

 . برغملا [ ب ] يف (0)
 ةنماكلا رردلاو .28444 مقر !٠ا/15) نيفلؤملا مجعمو )1١47/4(. مالعألا (5)

 . ( 75١5و 1441/5 ) نونظلا فشكو 776١(. مقر 6/96٠١



 يعفاشلا يماصعلا كلملا دبع نب نيسح نب كلملا دبع 7

 ةيادهلا ٌثيداحأ جّرخ نأ ىلإ ثيدحلا بتك ةعلاطم مزالو ٠ ةعامج نعو ينامكرّثلا

 ةيثيدحلا بتكلا ةعلاطم يف ٌيقارعلا نيدلا ٌنيزو وه قفارتي ناكو يفاشكلا ثيداحأو
 لك تاكو نيروكذملا نيباتكلا ثيداحأ جيرختل ٌييعليزلاو ءايحإلا جيرختل ٌيقارعلاف
 جيرخت نم دمتسا هلعلف ففاشكلا ثيداحأل ٌجيرخت رجح نبالو . َرَخَآلا ُنيعُي امهنم

 . ةئمعْيسو نيتسو نيتنثا 777 ًةنس مرحملا يف ةرهاقلاب تامو ةمجرتلا بحاص

 يماصعلا كلملا دبع نب نيسح ْنب كلملا دبع -4

 «”روهشملا خيراتلا ُبحاص ُيكملا يعفاشلا

 وهو ( يلاوّتلاو لئاوألا ءانبأ يف 2[ يلاوغلا ] موجنلا ُطْمِس ) ىّمسملا
 طّسبو ّرشع يداحلا ٍنرقلا رخآ ىلإ يناثلاو َةيواعُم مايأ ىلإ لوألا ٍنامْحَض نادلجم
 هل ْفِقأ ملو َنيِرَخآ مجارت رصتخاو « ءارمألاو ِكولملاو ءافلخلا ضعب مجارت هيف
 ١ ©7ةمجرت ىلع

 (*ئماصعلا ليعامسإ نب نيدلا لامج ْنِب كلملا دبع 9

 ذخأو اهب أشنو ةكمب ةئمهستو نيعبسو ٍنامث 4174 ةنس دلو هّلبق روكذملا دج

 ٌحرشو ) و ( روذشلا حرش ) اهنم تافنصم فئصو مولعلا يف َعَربو اهخياشم نع

 هلبق ٌمّدقتملا هديفح لاق كلذ ُديغو ( ةيفلألا ٌحرش ) و ( لئامشلا حرش ) و ( رطقلا

 "11//؟) نيفلؤملا مجعمو . ( 19/7 ) رردلا كلسو ١9548(.  6١ال/4 ) مالعألا )١(

 . ( 574/8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 58/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 4075١ مقر

 . يلاوعلا [ ب ] يف (5)
 . 11١1١ ةئس اهب تامو ١٠١44 ةنس ةكمب هل مجرتملا دلوم نأ رردلا كلس يفو (7)

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 715/5) نيفلؤملا مجعمو .( 848 40/8 ) رثألا ةصالخو .( 151/4 ) مالعألا (:)

 8١1/١ نونظلا فشكو .(1؟93/4)و ( 157 /" ) نونكملا حاضيإو . ( 8515مقر

 . ( 5؟8/8 ) نيفراعلا ةيندهو .( 1308



 1 يطايمدلا فرش نب نسحلا يبأ ني فلخ نب نمؤملا دبع

 يفلأو نيثالثو عبس ٠١77 ةنس ( تامو ) آافتصم نيتس هئاففصم ْتَعلب اهنإ

 : .[ ا4ا/]

 نسحلا يبأ نب فلخ ْنِب نمؤملا دبع ٠

 27نيدلا فرش يطايمدلا فرش نبا

 نباب فرعُي ناكو « طايمدب أشنو ٍةئمتسو ٌةرْشع ٌتالث 1 ٍةنس رخآ يف دلو
 فصو يف اوغلاب اذإ ًطايمد ّلهأ ناك ىتح ًادج ةروصلا ّليمج ناكو « دجاملا

 نأ دعب ٌثيدحلا بلط مث هقفلاب ًالوأ لغاشتو « ٍدجاملا نبا اهنأك اولاق سورعلا

 يفّلكسلا باحصأ نم ( 777 ) ةئس يف ةيردنكسإلاب عمسف اهزواجو نيرشعلا لخد

 نيمرحلاب عمسف ( 747 ) ةنس يف جحو َيِرِذْنُملا مزالو مهّريغو مهنم ةرهاقلاب
 عيجو لابو َريثكلا بنكو قارملاو ةريزجلا لضد مث ( 146 ) ةنس ٌءاشلا لخدو

 نيسمخو خيش يتنمو خبش فل أ مهُددع غليو تادلجم عبرأ يف هخويش ٌمجعُم
 يَرُملا لاق . هئاقفر نم ٌةعامج هنع بتكو هخياشم ةايح يف ىلمأو ءاخيش

 ميصف اماني قلخلا نسح ةئيهلا علم ناك : ٌيبهذلا لاقو . هنم ظفحأ ُتيأر ام

 اقو . ةركاذملا يف ًادج ًاديفم بّثكلا حيحص سْفنلا َريبك ةرابعلا َديج ابوقُم ًايوغل

 دك نمل ثيدحلا نوورفت ةءارج ىلع كلب لوقي كبس ١ يانا رم

 يف ًاباتك فئصو . مكيلع ٌمالس مكيلع ٌمالس تلقف هّمال اودّدشف مالس َنب هللا دبع

 دقعلا )و . سوألا ٍلئابقو جرزخلا لئابقو . ليخلا ىف ٌرخآو . ىطسولا ةالصلا

 كلذ ُديغو ( ةيوبنلا ٌةريسلاو 2'![ ةيئاسملا ]و . ( نمؤملا ٌدبع هُمسا نميف نمثلا

 فيرشلا ديسلا مامإلا ةمالعلل . ةفرشملا ةنسلا بتك روهشم نايبل ةفرطتسملا ةلاسرلا )١(

 مالعألاو . (17/5) بهذلا تارذشو . 8١ص هللا همحر « يناتكلا رفعج نب دمحم

 ةنماكلا رردلاو . ( 5١8 مقر 1١08/5 41١ ) تايفولا تاوفو )159/4-١7١(.

 حاضيإو . ( 047 مقر "5/5 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 76510 مقر( 418 470/5)

 . ( 55١/8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 150/4 ) نونكملا

 . ةئيابتملا [ ب ] يف (؟)



 يلع نب هللا دبع نب قحلا دبع نب نمؤملا دبع 15

 ةءايشأب دّرفتو هرمع لاطو رّْهدب هلبق اوتام ٌةعامج هنع ىورو . طّسوتم ْمظن هل ناكو

 ىكزأو « ٍثيدحلاو ةغللا يف هفيناصت نم ًاباتك نيرشع [2١١ يناعنصلا ] نع لّمحو
 لاق . برغملاو قرشملا ظفاحب َنايح وبأ هفصوو نيمّدقتملا ىلع بّسنلا ملع يف

 يذ سماخخ يف تام . ٌةلالجو ٌةمرُح هلو قزرلا يف هيلع ًاعّسوم ناك : ٌئبهذلا
 . ةئمعيسو سمخ ٠/١0 ًةنس ةدعَقلا

 دوعسم نب يلع نب هللا دبع نب قحلا دبع نب نمؤملا دبع
 ©"نيدلا فص لئاضفلا وبأ يلبنحلا يدادغبلا

 ثيدحلاب َينُعو ةعامج ىلع هّقفتو « ٍةئمتسو نيسمخو ٍنامث 504 ًةنس دلو

 جّرخو ٌركاسع نبا نم عمسف ّىشمد ىلإ لحرو نيرخآو ٍدمصلا دبع نم عمسف
 ناكو هيلع اونثأو ")[ ءالضفلاب ] جّرْختو ثّدحو خبش ةَئمْئالَث وحن نع هسفنل

 كلذكو ٌةعامج دادغب نم هل زاجأو ةلباقُملاو ربجلاو باسحلاو ضئارفلا يف ٌةمالع
 فلكتلل ًاحراط ةريثك ّنساحمو عضاوتو ةوتفو ٍةءورُم اذ ًارّيخ ًادهاز ناكو ّقشمد نم

 هلو . قالطإلا ىلع قارعلا خيش ناكو « لومخلل ًابحم فلسلا قيرط ىلع
 يف ةيانعلا 2؟9ُكلاردإ) و ضئارفلا يف ٌدصتخمو ( رّرحملا حرش ) اهنم ٌتافتصم

 يف رّوقملا ٌريرحت )و ( لّدجلاو لوصألا يف لمألا ٌقيقحت ) و ( ةيادهلا راصتخا

 جوزتي ملو « ٌنساحمو ٌقئار ٌمظن هلو ( ةدمعلا ٌحرش ةّدْعلا )و ( رّوحملا ريرقت
 . ةئمعسو نيثالثو عست 9*7 ٌةنس ٌرَفص يف تامو ٌةعامج هنع ذخأو

 )١( يناغصلا [ ب ] ىف .

 414 418/7 ) ةنماكلا رردلاو . ( 111/5) بهذلا تارذشو . ( 170/4 مالعألا (9)
 نيفراعلا ةيدهو . ( 8646 مقر 7717 755/50 نيفلؤملا مجعمو ,.( مقر

 . ( غ35و 455/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 181/0 )
 . ءالضفلا هب [ ب ] يف (9)

 . كردأ [ب ] يف (4)



 4 دمحم نب حالص نب دمحأ نب يداهلا دبع

 دمحم نب حالص نب دمحأ ْنب يداهلا دبع 5

 (2)هسوسحلاب فورعملا يئالثلا نّسحلا نبا

 ظفحي ناك هنإ نيدلا ٍدعس نب ٌدمحأ يضاقلا لاق . ٌيديزلا ٍتالَمهُمِب

 ْرِهِنَي امب هلق رهظ نع اهيلمُيو ةمئألا نم امهريغو يداهلاو مساقلا تاعومجم
 أرقو ءالضفلا ّيقلو سانلا َلاوحأ ظفحي ناكو مالكلا لهأ مولع رئاس عم ٌلوقعلا
 « مساقلا مامإلا خيش : يميحلا هللا دبع نب نمحرلا ٌدبع هجيويش ةلمج نمف « مهيلع

 ليلج نم يداهلا دبع يضاقلا لمحيو لاق . ّجاحلا ُنِب , ٌيلعو ©" * ُناَفْعَد ] ىسيعو

 ًاملع ٌعسوأ هنأ نظي هنإ ْمساقلا ٌمامإلا لاق ىتح ٌدحأ هيف هُهبْشُي ال ام هقيقدو مالكلا

 [ ب١٠ ] ًاعلطم ناكو هُريغو ليذهلا وبأ هلّضح ام ىلع علطا هنأل ليذٌهلا يبأ نم

 ٍلهأ لاوحأ نم يش هيلع ىفخي الو ءيش اهنم هنع ْذِشي ال ٍةيمْشْهبلا ٍدعاوق ىلع
 بهذم ىلإ ليمي هنإ نولوقيو نورّضقملا هنم لاني ناك دقو . ّيمالكلا ملعلا

 نم ىلمأو « كلذ هغلب امل ملأتف بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ يف ةلزتعملا

 هلو ًةئسح ٌةرشابم هرشابف ًءاعنصب ءاضقلا ّيلوو « هوفرعي مل امم مهّرَهب ام هلئاضف

 يفوت مث هضرم لئاوأ يف الث ىلإ ءاعنص نم لقتناو . ثيداحأ ةسايسلا نسُح يف

 . بفلأو نيعبرأو ٍنامث ٠١ 58 ةنس ةّبحلا يذ نم ٌرَّشع يناثلا ٍةعمجلا ةليل اهب

 2)نئمليدلا ئيحي نب نيسح ْنب باهولا دبع ديسلا 5

 ١7٠١ ةنس سأر ىلع ًابيرقت دلو هاحلا [ ١88 ] فرح يف هيلاو ُدُكذ ٌمّدقتملا

 يف ًامّلع هدنع ٌدجي نمم هريغ ىلعو تالآلاو هقفلا ىف هدلاو ىلع أرقو بفلأو نيتئم

 يذلا همُهفو قئافلا هنْهِذِب ٍةقيقدلا مولعلا نم ًاعاونأ مهف مث ٍرامذ ةنيدم يهو هتهج

 )١( رثألا ةصالخو . (74 مقر ؟١/19) ملعلا رجه ) "97/7 94 ( .

 5( رطولا لين ) 5١1 /5-٠١ مقر 9331( .



 باهولا دبع نب ركاش دمحم نب باهولا دبع ديسلا 14١

 هُمَهفيَو مولعلا نم ملع لك يف ركاذي راصف « ٍنسحلا هظْفحو هريظن ٌدوجو لِ

 ةنس يف هللا ىلع لكوتملا مامإلا انالوم عم ٍرامذ ىلإ ٌتلصو املو ء مهف ّنسحأ

 ينوكلو هدلاو نيبو ينيب ٍةقادَصلا لحمل ًاراهنو اليل ٌروكذملا ينمزال (17175)

 نآلا اهءامسأ وكذأ الو اهّدّدع يصخأ ال بتك لئاوأ ىلع عمسف مهتيب يف تلزن

 عم ٍرامذ ةئيدم يف راصو « ًاريثك ًائيش ٍةثحابملاو ةركاذملاب دافتساو « اهترثكل

 ديفي لاز امو ىلوُطلا َديلا هيف هل نإف بطلا ملع ىتح مولعلا يف ًاعِجرَم هس ةثادح

 ةنس يفو ٍرامَّدب '”[ تلزن مث ] ٍداهتجالا مولع يف نيبغارلا ةلق عم كلانه ًةبلطلا

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا انالوم عم داهجلل ةيناثلا ةلحرلا يف )١71(

 مولعلاب نيلغتشملا دارفأ نم وهف ةلمجلابو ًاراهنو ًاليل ًةلماك ةمزالم ينمزال“''[ و ]
 يف ٌةدوجوم اهلعل ٌةديج ٌداعشأ َىلإ هلو ًاقيفوتو ًاملع هللا هداز تقولا اذه يف

 ْ 1 ©”يدنع ٍراعشألا عومجم

 باهولا دبع نب ركاش دمحم ْنِب باهولا دبع ديسلا 4

 ''”رفعج نب سابعلا نب ٍنيسح نبا

 . اَنمو ًادلبو ًادلوم ٌييلِصْؤملا بألا لبق نم ُئينيبسُحلا مألا لَبِق نم ٌينَسحلا

 ىلإ انيلع مدقو فلأو ةئمو نينامثو عبرأ 1١84 ةنس ىلوألا ّىدامُج ٌرهش * دلو

 «نادبألاو ٍنايدألا ملع نيب ٌعماج وهو . يب ُةلاصتا كو ( ١71784 ) ةنس يف ًءاعنص

 )١( ب ] نم ةدايز [.
 .11] نم ةدايز (5)

 ناكمب ماقأو هدلاو نع ىتح سانلا عيمج نع ٌدارفنالاو ٌرلخلا ٌبحأو ضبقنا كلذ دعب مث ففإ

 ضابقنالا كلذ ىلع رمتساو هيلإ داع مث َلئالق ًامايأ قالغنالا كلذ كرت مث هنم جزخي ال

 كلذ ناكو ١518 ةنس يف هسفن اهب حبذف اهب دحتسي ىسوم هيبأ نم بلطو هرمأ مظعو

 . [ ”ا/”ص ] راصقتلا نم ىهتنا هعم عقو للخل

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 .(131 مقر ١8-1١4 /5 ) رطولا لين (4)



 1: يفوصلا يناعنصلا مث يدوسلا دمحم نب يداهلا دبع

 دالبلا نم نم ًاريثك فرَع دق ةراشإلا ُنَسح ةرابعلا ُنسح « ٍناسللا ٌحيصف مهفلا ُدّيج

 ٍدالبلا ءاملعب لصتاو ٠ تاعقد مورلا ىلإ لخدو نيمرحلاو قارهلاو ماشلاو ٌرْضمك

 ةجهل قّذص عم رابخألا نسحأب اهلهأو ٍدالبلا هذه نع انربخأو اهكولمو اهنايعأو

 . قئار قئاف مظنب هرعش نم ّيلإ بتكو . قدصلل ٍدحتو

 لبج يف دجُو هنأ وهو ٠١ بيرغ أبلو بيجع ربخ نم هب انربخ ام ةلمج نمو

 هنأو شْووِهْمَش هٌمساو نجلا يضاق هل لاقي نجلا نم ٌلجر ماشلا لابج نم ٌنويساق

 ةمجرتلا ُبحاص انربخأف « هنع ذخأو ّيراخُبلا ليعامسإ نب دمحم ّمامإلا كردأ

 لاق مورلاب ةيرق ىلإ ٌةبسن يلكج نيبديألا هلل بع نب ٌليعامس ُديسلا انربخأ : لاق

 نب ّينغلا ٌدبع انربخأ لاق « ماشلا قشَمِد ليزن ُننيِنُملا ٍدمحم نب ٌدمحأ انربخأ

 نع ٌيراخبلا حيحصب نجلا يضاق شروهمش يضاقلا نع َيسلبانلا ٌليعامسإ

 عيمج يف ٍنامزلا اذه ةّيفنح ٌءامتعا نأ ةمجرتلا ُبحاص هب انربخأ اممو . يراخبلا

 الملا ُفّلؤم امهدحأ : نيفّلْوُم ىلع هقفلا يف اهريغو ٌرْضمو ماشلاو مورلا ٍرايد

 يدنفأ دمحمل ُرَخآلا ٌفّلؤملاو « ًاحرشو آنْثم ررُعلاو ررّذلا ىّمسملا ّيمورلا ورْسَح
 : لئاقلا لوقب باتكلا ةبطُخ يف ٌدهشتساو ( راتخملا ّردلا ) ىّمسملا ّقشمد يتفم

 ْبَمْذاَم اذإ ىتح هنقو يف ىتفلا َلْضف نكي ىتفلا ىرت

 ْبَمذلا ءامب هنع اهبتكي ٍقةتكت ىلع ٌصْرِحلا هفحي

 بلط دقو . ٌرَّشع يداحلا ٍنرقلا لهأ نم يدنفأ دمحم اذه نأ انربخأو

 بتك دقو ( يراردلا ) اهَحْرشو ( رّردلا ) هّتيطعأف يتافلؤم ضعب ٍةمجرتلا ٌُبحاص

 هنم ُتيَّقلت دقو . هيلإ عّجْريلف يعومجم يف ُةتركذ دق ًاقئاف ًارعش همظن نم ىلإ

 . ةيدنّيشقتلا ةقيرطلا ىلع َرْكذلا

 ''روهشملا ٌرعاشلا يفوصلا يناعنصلا مث ُيدوُسلا دمحم نب يداهلا ُدِبع

 هنَقحل مث هريغو ةقفلا اهب أرقو ءاعنصب أشنو ةئيِنامثو نيعبسو ِيفْين يف دلو

 )١( ص يناكوشلا ناويد 544 ص مالسإلا ءامس يف ةينمي بكاوك 147 75١ص رفاسلا رونلا خيرات .
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 امنإ هنأ نيدلا فرش ٌمامإلا ركذو « ّرهت ةئيدم ّنَكسو ءاعنص نم ًامئاه جرخف ٌةبْذج
 : هنمف ٌنسح عش هلو تاقلل هِلْكأ ببسي ٌمايهلا هل لصح

 ًابجعاو كيف اوراح فيك
 دحأ ىلع ئفختال تنأ

 ئتف أو ءتّئع ٌةريَخ

 .٠> هلئمو

 لدتعُم كنمٌدقوال

 ملف ُتْوَِفَظ يلْؤُس اي كب
 : هنمو

 ْةِرَطَخ وأ بحلا يف يلذاع

 ام كّئظأ ٍداو يف انأ

 ىلإ ٌمالملا هيف لِ ال
 مَضِإ نم ِبْمّشلا َلولُح اب

1 

 [ ١861 يرصب ايو يعمس ىنُم اي

 رظنلاو ركِفلا ئمعأ ريغ

 ري ملو ًانافْوِع مار

 ٍلِمَأ مل كيف يمارغ نع
 لدبي ىلإّلِس الو ال

 للّعلاو رادلل تفضل

 هِرَّمَس الو يليل نم تنل

 [1111] ةرجش نم ءايفألا يف َتْلِق
 هرمث نيم َوْلُحلا قوذت نأ

 هِرَهُز نِم ّرشنلا ينوقشنأ

 مامإلا مايأ يف ةمجرتلا ُبحاص ناكو
 . ةئمهلستو نيثالثو نيتنثا 477 ةنس تامو نيدلا يفرش

 نب نمحرلا دبع نب عساولا دبع 7

 ©7ئفلْعلا يومألا ْيْسَرَقلا دمحم
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 ةنس دلو . ةيمأ نب صاعلا نب مكحلا نب ناورم ٍنِب كلملا دبع ىلإ هبسن يهتني

 )١( /؟) فرعلا رشن 1١6٠-١6١ مقر 370/6 ) نيفلؤملا مجعمو .(؟"؟4 مقر 4551( .

 نونكملا حاضيإو ) ١1 /4/1 ( . ملعلا رجهو ) ١445/1 مقر 8( .



 حا يشرقلا دمحم نب نمحرلا دبع نب عساولا دبع

 دالب يف َةَفَلُع ينب مهترجه ىلإ هّدلاوو وه لقتنا مث

 نع ذخأف « بلطلا نس يف وهو ةءاعنص ىلإ لحترا مث ّةدُم اهب يقبف نييبلكلا

 وحنلا يف 20[ ٌئبْرحلا ]1 ّدمحأ نب ٍدمحم لضافلا هيقفلاك اهخويش نم ةعامج

 نم عاونأ يف ٌيمْيَحلا ٍدمحم نب نمحرلا دبع ىلعو فرصلا يف يماهتلا ىلعو
 ٌدمحأ أ نب نسحلا ديسلاو ١ يتفملا ٍنيدلا رع نب ٍدمحم ديسلا ىلعو « ملعلا

 يف عربو 03 لّبهلا لكيعس. نب دمحأ يضاقلاو ّيبونذلا الص يضاقلاو ٍلالجلا

 مامإلا هخياشم ةلمج نمو . ضئارفلاو هقفلاو لوصألاو فؤصلاو وحنلاك مولع

 « ٌيناكوشلا ّيلع نب ٌنيسحلا يضاقلاو مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع ٌلّكوتملا

 نيسحلا نب ٍدمحم ديسلاك « ةعامج هنع ذخأو نيدلا ٍدعس نب دمحأ ىيضاقلاو

 دمحم نب ٌيلعو « ةرابَر ٌدمحأ نب نيسحلا ديسلاو دمحأ هدلوو ٌيسبكلا

 و

 « ناديَح نم دْحَف فحدم

 يضاقلا ىلع أرقيلف ّوحنلا دارأ نم : لوقي هللا ىلع ٌلكوتملا ٌمامإلا ناكو

 بط يف ٌعومجم هلو «٠ صالخإلا ةروس ىلع ٌفيطل ٌريسفت هلو . عياولا ٍدبع

 زي ملو ( عساولا ُدبع يضاقلا هأشنأ اميف عفانلا ظعولا ) هاّمس كصتخمو ٍةنُسسلا

 ٍنامُث ٠١١8 ةنس ةرخآلا ئدامُج رهش َرشع يناث يف تام ىتح سيردتلا ىلع ًاميقم

 . نسحلا نب ّدمحأ ٌيدهَملا مامإلا راوجب سارغعلا يف هُربقو . بفلأو ٍةئمو

 يف مهنمف ُءالَمُكو ٌءالَّضفو ٌءاسؤر مهيف ٌةكرابُم ٌةحلاص ٌةيرذ يضاقلا اذهلو

 ءاسؤر ّدحأ عساولا دبع نب ّدمحأ نب يلع نب دمحم يفرحألا هذه ريرحت خيرات

 بيط ةريسلا ٌةومحم « لقعلا ٌيوق ٍلدعلا ٌريثك ريخلا ٌريثك وهو « اهنايعأو ٍةلودلا
 قدص عم هنساحم يف ٍدمحم هيخأ ُوْلَي وهو ٌيلع نب ٌنسحلا هوخأ مهنمو « ةريرسلا

 يلع نب دمحم نب ىبحي مهنمو . ٍةءورُم ٍلامكو سفن ٍةماهَشو يقلُخ نسُحو ةجهل

 . ةقئار ٍناعم ىلع لمتشت ٌةقئاف ٌراعشأ هلو « بابشلا ناوفنع يف نآلا وهو

 )١( يرجلا[ب ] يف .
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 27نيدلا جات يكبشلا مامت نب يلع

 ٍسانلا ديس نياك ٌةعامج هل زاجأو ةئمعّيبسو نيرشعو عبس الالا/ ةنس دلو

 يْرملاو لامكلا وتنب بنيز نم اهب عهسف (174) ةنس ّقشمد ميق مث « هتقبطو

 عم ٌباش وهو َرّهم ىتح َقابّطلاو ءازجألا بّتكو ٍثيدحلا بلط يف نعمأو َيبهذلاو
 رصتخم حرش اهنم فيناصت فتصو « ةيبرعلاو ٍلوصألاو هقفلاب ٌلاغتشالا هتمزالم
 هابشألا ىلع ًةلمتشملا ٌدئاوفلا لمعو ء يواضيبلا جاهنم ٌحرشو . بجاحلا نبأ
 [ +19٠ ] ةداعسلا قْرّرو . ىرغصلاو « ىطسولاو « ىربكلا تاقبطلاو . رئاظنلاو
 ّقْلط ةهيدبلا َدّيج « ٍةقالطو ٍةغالب اذ ناكو « هتايح يف ثرشتناف هفيناصت يف
 يف هيبأ نع بانو « ّقشمد سرادم بلاغ يف سّردو « ٍرثنلاو مظنلا نَسَح ٍناسللا

 ءاضقلا ٌةساير هيلإ تهتناو « عاجلا ةباطخت يلو هيبأ رايتخاب هب لغتشا مث مكُحلا
 يف كلذ عم وهو . ٍةنحم دعب ٌةنحم ِءاضقلا ببسب هل لّصحو « ماشلاب بصانملاو
 هسبحب ةاضقلا ٌضعب مّكَحو اهضعب يف هيلع اوفشكو يتارم لِزُعو تابثلا ةياغ
 . اودجي ملف هتارثع نم ٍةرثع بلط يف اودهتجاو

 : هلبق ضاق ىلع ٍرْجي مل ام ٍدئادشلاو نّحملا نم هيلع ىرج : ريثك نبا لاق

 ٌةسايرلا هيلإ تهتناو « هلبق دحأل ْلّصحي مل ام ٍةسايرلاو بصانملا نم هل لصحو
 مم هّموصخ محفأ ىتح ٍةرظانُم ٍةَرقو ٍةعاجَش نع هتنخِم مايأ يف نابأو ٠ ماشلاب
 تامو ًاباهُم ًاميرك ناكو . هيلع نيمئاقلا نع حفص هفئاظو ىلع داع املو « مهترثك
 . ةئمعُبسر نيعّيسو ىدحإ الا/١ ةنس ةجحلا يذ عباس يف

 مجعمو . ( 18417 مقر 458- 476/1 ) ةنماكلا رردلاو .(ا1مم 3144/4 مالعألا )١(
 1١8/1١ ١١9(. ) ةرهازلا موجنلاو .( ١٠891مقر "44 557/6 ) نيفلؤملا

 . ( 7581/7 ) نونكملا حاضيإو . ( 517 )15١/5- بهذلا تارذشو



 16١ دمحم نب دمحم نب دمحم نب هللا ديبع ديسلا

 دمحم نب دمحم نب دمحم نب هللا ُديِبع ٌديسلا

 2)دماح وبأ نيدلا رون ديسلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نبا

 ةنس ةدعّقلا يذ نيرشعو سماخ تسلا موي دلو ٌييعفاشلا ٌئجيإلا ٌنينيَسُخْلا

 ٌبحملاك ةعامج ىلع أرقو ةكم ىلإ لّوحتو ٌزاريشب ةئمئامثو نيعبرأو نيتنثا

 َةبْحُتلا فرصلا يفو . يواحلا ضعبو ّنآرقلا طِفحو يغارملا حتفلا يبأو ّيرّبطلا
 ءذج فَلا نع ذخأو « كلذ ٌريغو علاوطلا نم ًائيشو ةيفاكلا وحتلا يفو « هدجل

 ٍةفلتخم راصمأ نم ٌريثك هل زاجأو . ٍحوتفلا يبأ رونلا ىلعو ةّدع مولع يف همأل
 ةءامج نع كما ذه يف ذعأو ليلو نسدتل ازد اشلا لو ةرهغلا م

 ىلع َبتكو « ٍثيدحتلاو ءارقإلاو ءاتقإلل جيإ يف رّدصتو يواخّتلاو ّيعاتبلاك

 هامس ًاليوط ًاباتك م عمجو يوَنوُقلا ىلعو ٌيزرابلل ريسيتلا ")[ ىلع ] و جاهنملا

 مالك ىقوتساو ٌمالكلا طب مث « ةضورلل ًارصتخم ًالوأ هلعج ( راحبلا عمجم )

 ةنس ©")[ يف ] هقراف هنأ ركذو ٌيواخسلا همجرت . ٍللعلاو ٍةلدألا ركذ عم ةيعفاشلا

 . [ ب١ 1 ملعأ هللاو عساتلا نرقلا ىلإ شاع هلعلف ةئينامثو ينعي نيعستو عبرأ

 «”يربعلا بقلملا ُينيسُحلا ئمشاهلا دمحم نب هللا دبع ٌديسلا 8

 ٌريبك ٌملاع : لاقف هبتشملا يف ٌئبهذلا هركذ « ةدّحوملا نوكسو ٍةلمهملا رسكب

 ًايفنح ًالوأ ناك : ةيعفاشلا تاقبط يف يونْسإلا لاقو . ٌةرئاس هُقيناصتو « انتقو يف

 ٍيضاق ناك لاقف هدالب لهأ ٌضعب هفصوو . نيبهذملا ٌءى رقُي ناكو ًايعفاش راص مث

 ًاذالم « نونفلا عيمج يف هيلإ ًاراشُم قافآلا يف ًاروهشم نيطالسلا ّدَّضع ٍةاضقلا

 ءوضلاو .( 41799 مقر 704/5 ) نيفلؤملا مجعمو )10٠/6(. نيفراعلا ةيده )١(

 .( 114 مقر 118-١١9 /4 ) عماللا

 . [ ب ] نم ةدايز (؟)

 . [ ب ] نم ةدايز فرفز

 نونظلا فشكو . (707+ مقر 474 4777/7 ) ةئماكلا رردلاو . ( 1417/4) مالعألا (5)

 .( 11/5١



 ميهاربإ نب ليعامسإ نب رمع نب يلع نب نامثع 1

 مولعلاب لاغتشالا ىلإ هرمع رخآ يف لامو 2 ياصنإلاو عضاوتلا ريثك « ءافعضلل

 جاهنملا ٌيواضيبلا يضاقلا تافنصم حورش اهنم مدع تافنصملا نم هلو ةينيدلا

 « ريت مث ةيناطلُس نكسو « حيباصملا حرشو « حابصملاو ةياغلاو علاطملاو

 رهش يف َريربَتب هتافو تناكو ماهفألا نم ٌةبيرق ٌةحيصف هترابعو .٠ اهءاضق َيلوو
 طرفملا ءالغلا هيف لصح يذلا ماعلا يف ةئمعْبسو نيعبرأو نيتنثا 7847 ةنس بجر
 هتبا بألا َّلَكأو فصولا زواج ىتحرْكَب ٍرايدو َناجيِبَرْذْأو سرافو قارعلاو َناسارُخب
 يف اذك رهشأ ةّنس كلذ مادو ًارهج قاوسألا يف نيّيمدآلا ٌموحل ُثعيبو هابأ ُنبالاو
 . مجعلا ءالَّضُف ضعب نع ًايكاح رجح نبال 2'”ررّدلا

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب رّمع نب ىلع نب نامثع

 '"'ئبلحلا ئيئاطلا هللادبع ِنب يلع نب بوقعي نب فْسوي نبا
 نيتنئا ] 577 ةنس لوألا عيبر يف دلو ٌئيعفاشلا َنيرْبح بيطَخ نب نيدلا ٌرخف

 بك يأ يف هدف نم لك سزدب ناك ىتح نونفلا يف َرّهمو 7[ ٍةئمَّدسو نيتسو
 نع ّيكح ام الإ ًاريظن كلذ يف هل ٌسانلا ري ملو . هرّضحأ مّلع يأ نم دارأ

 00 ةريمو لوصحملا ينو عورملا نم هريغو يواحلا يف ةىرقي ناكف ني

 يف ناكو ا + كلذ ريغو بْطلاو ةمفتحلاو بفيرصتلاو يبعا يفو

 نبا رصتخم حرشو ريغصلا لماشلا ع حرشو ريجفتلا حرش هفيناصت نمو

 ةرهاقلا ىلإ بلّط مث . يرذنُملل ملسم رصتخم ٌحرشو يواحلا ٌحرشو « بجاحلا

 .(؛:"4/5) )١(
 770/4 ةرهازلا موجنلاو . ( 14 47 /6) بهذلا تارذشو . ( 51١ /4) مالعألا (0)

 754/1 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 70944 مقر 445 447 /؟ ) ةنماكلا رردلاو . ١(
 . ( 580/0 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 1148و 775/1١ ) نونظلا فشكو . ( 881ل١ مقر

 .11] نم ةدايز فرفز



 عم نامكرتلا ريمأ نامكرتلا كب ولطق نب نامثع

 ًابوعرم عّجرف هيف هل َظّلْغَأ هقح يف ٌمالك ناطلسلا نم رّدبف ٍناطلّسلا يدي نيب لثمف
 778 ةنس مرحملا يف ٍةعمُج دعب ًاعيمج اتامو كلذك ضرمف هّدلو هعم ناكو ّضزمف

 سيل ٌملاعو ٌريبك هٌردق ٌمكاح لاقف بيبح نبا هيلع ىنثأو ٠ ةئمهبسو نيثالثو ٍنامث

 لفاحملا يف ميدقتلاب هيلإ ٌراشم ٍ عورفلاو ٍلوصألا ةفرعم يف ٌةودق «ريظن هل

 مث ٍلاملا تيب ًةلاكوو فاقوألا َرَظنو مكحلا ّميِقوت رشاب هنأ ركذ مث ٠ عومجلاو

 . ٌةدم َبّلحب ء ءاضقلاب لغتشا

 نامكرتلا ٌريمأ نامكرتلا كب ولطق نب ْنامثع 1

 ""مهريغو نيدرام ودمآ ٌبحاصو رخب رايدب

 كتلروميت ىلإ اذه هّنبا ىمتنا مث ةيقتزألا ةلودلاب ءارمألا ةلمُج نم هوبأ ناك

 ىلوتساف هدالب ىلإ عجر مث اهقرط اّمل ةيماشلا ّدالبلا هعم لخدو هناوعأ نم راصو

 اهلا هآلوو ماشلاو ّرضم بحاص قوقرُب نب جرف رصانلا مايأ يف هُرْكِذ مّدقت ام ىلع

 وحن ىلإ داعو ةيقرشلا ٍدالبلا خيش ديؤملا دّرجت 7 نأ ىلإ ولع يف لازامو هُرمأ مُحضو

 مل نإ لوقيو قباس هنم بنذ يف هسفن نع رذتعي ديؤملا ىلإ هَداَضُق لسرأف ٌدادغب
 لاجرلا نم ناكو « هباجأف هموصخخ ةقفاوم نم ًادُب يل ُدجأ ال ٌناطلسلا ينع ُفْعي

 هركذ ٌمّدقتملا يابسرب ٌفرشألا َنَطْلسِت املو ًاكولم لتق «ًامادقإو ًةعاجشو ٌءوق

 ضبقو اهُولا هنم ذخأو ٍةرم ريغ ًاركسع هلاتقل زّهجف امهنيب ام رّيغت هّمايأ تلاطو

 يف هيلإ هسفنب ٌفرشألا دّرجت مث . تام ىتح لبجلا ةعلقب سبُحو ليباه هنبا ىلع
 اهنع لحر مث رهش ىلع ةدايز اهرصاحو اهيلع لزنو دمآ ىلإ لصوو ( 857 ) ةئس

 ىلع رمتساو بهذ (" '[ سرف جْوسو ] ةعْلُخب هل لسرأو امهنيب حلّصلا عوقو دعب

 بحاص ؟؟7[ ىلع ] غلبو َريربَأ نم ٌردنكسإ ىلإ راسف ( 854) ةنس ىلإ هلاح

 . ( ال1 مقر 16 0 ) عماللا ءوضلا ()

 . 113 نم ةدايز 25



 دمحأ نب زيزعلا دبع نب دمحم نب نامثع 00

 ىقتلاف 220[ مهرثأ ىلع ] وهو ركسعلا نم ةقْرِف يف هبا كب يلع زّهجف « ٍةمجرتلا
 ٍدحاو لجر ةلمح اولمح مث هعم نمب ٌردنكسإ تبثف اذه ٌركسع رهظتساف ٍناقيرفلا

 ىمرف ٍةمجرتلا بحاص اوعبتف مهَقْلَخ ٌردنكسإ ")[ راسو ] هورسكف اذه ركسع ىلع
 َحَدْشف رجح ىلع عقوف برخلا هلآ هيلعو هتجهُمب ٌزوفيل ٍةعلقلا قدنخ ىلإ هسفنب
 يف كلذو تام مث َلئالق ًامايأ اهب مادف لابحب ةعلقلا ىلإ قّلُعو لمُح مث هّعامد

 داز وأ نيعستلا غلب دقو ةئمئامثو نيثالثو عست 474 ةنس ٌرَمَص نم لوألا رشعلا

 . ٌةنس نيسمخ ىلع ٌةدايز هئاطلس مادو اهيلع

 دمحأ نب زيزعلا دبع نب دمحم ْنِب ْنامثع 57

 دحاولا دبع نب ئيحي نب ميهاربإ نب ئيحي نب ركب يبأ نبا
 يناتنهلا هللا ىلع لكوتملا ٌبقلملا ّرمع صفح يبأ نبا

 هذجو ربربلا نم ًةليبق « فلأ دعب اهّلعم مث : ةانتُم اهدعب نون مث ءاهلا حتفب

 ثورعملا 2:7[ ثروت 3] نب دمحم باحصأ نم ةرشعلا ٌدحأ وه ٌرمع صفح وبأ
 هّدجو هيبأ فنك يف أشن اهبو وتب ٍةئمزامثو نيرشعلا دعب ًابيرقت دلو « يدهملاب

 [ 571 ٌةنس ةرْشع ينامث نبا وهو ُكلُجلا هيلإ راصو ملعلا نم ًائيشو ّنآرقلا أرقو
 يلو هنإف هّمايأ تلاطو ٌرومألا هل تدّهمتو هب رفظف نسحلا وبأ همع هيلع فلاخف

 نيسمخو ًاعبرأ كلُملا يف مادو ( 874 ) ةنس يف سلا كلت يف وهو َنّنوت َكلُم

 قوفي ام اهريغو لاومألا نم هل عمتجاو ٌةيعرلاو ٌدالبلا هل تنادو « ٍةئس فصنو ٌةنس

 اهب لعجو « 2[ نوتيزلا ] عماجب ةيقرشلا ةنازخلاو ةلئاهلا ةينبألا اشنأو تفضولا

 لولم اذكو ٍراطقألا كلت ٌةلولم َنداهو هرهش ثراطو هُنيص دُعبو ةبلُطلل ةسيفن بك

 . مهرثأب [ ب ] يف قفز

 . قاسو [ب ] يف (؟)
 . (937/4) مالعألا . ( 114 مقر ١78/6 ١59 ) عماللا ءوضلا (6)

 . ترموت [ب ] يف (4)

 . ةنوتيزلا [ب ] يف (5)



 1:6 ديؤملا نب نسحلا نب نيدلا زع يداهلا مامإلا

 ريغ هيلع ىنثأو ساف بحاص ٌةعيَب هتءاجو َناسْمِلِتو رئازجلاب هل بط جنرفألا
 عسات تبسلا موي ةحيبص يف تام ىتح هتلاحب لزي ملو [ 145 ] هّيِقل نمم ٍلحاو

 5 ٍةئمزامثو نيعستو ثالث 897 ةنس ٌناضمر ٍرهش نيرشعو

 ©"دّيؤملا نب نسحلا ْنب نيدلا رع يداهلا ٌمامإلا

 445 ةنس ٍلاوش نم َنيِقب رشعب اهدعب نيماللاو ءافلا حتفب ِهَلَلَف ىلغأب دلو

 نب ٌيلع ىلع أرقف ًةدعص ىلإ لحر مث هنطو يف أرقو « ةئمزامثو نيعبرأو سمخ
 عمسف ةماهت ىلإ لحر مث هريغ ىلع ًاضيأ أرقو ملعلا نم ًاتونف يراوّدلا ىسوم
 ةجهبلا لوم ءروهشملا ٌيرماعلا ركب يبأ نب ئيحي هخيش ىلع تثيدحلا

 يف عّربو « ثيدحلا بتك رئاس يف هزاجأو ٌدواد يبأ َننُس هنم عمس « ؟"![ اهريغو ]

 يف يشرقلا جاهنم حرش هتافنصم نمف نيرشعلا نود وهو فتصو مرلعلا عيمج
 ٌحرش وهو ّجحلا باتك ىلإ هيف غلب يدهملا مامإلل رحبلا حشو نيمْخض نيدلجم

 ئواتف هلو « مولع ةدع يف هربت ىلع لدي وهو فاصنإلا ةقيرط هيف كلس ٌديُم

 . ةديفم محض دلجم يف ٌةعومجم

 رّمسلاو رّضحلا يف همزال هنإف ٌيِلشولا يلع نب دمحم ُمامإلا هخويش ةلمج نمو

 ًةنس ٍلاوش عسات يف هوعيابف هتعيابم ىلإ َسانلا اعد مولعلا عيمج يف لّمك امل مث
 هتعاط تحق لخدو هَلَلَف ةرجه هنطوب ةوعدلا تناكو ٍةئمزامثو نيعبسو عست 4

 دق ةيديزلا تآلحم رئاس ًءاملعو « ٌةيماشلا ٌدالبلاو َنيِفَرَّشلاو ٌنالحُتو ةدوتسلا ٌدالب
 لمعلاو ملعلا يف لآلا ٍةمثأ رباكأ نم وهو اهلهأ ٌعيمج ©"![ هْبِجُي ] مل نإو هوعياب

 قحلل ميلستلا نم هيدلو « ٌميظع ملعلاب ٌتفَعش هلو ةفيرشلا لاصخلا رئاسو مّركلاو

 نيفراعلا ةيدهو .( 8987 مقر اله /؟ ) نيفلؤملا مجعمو .( 1794/4 ) مالعألا )١(

 يبرعلا ركفلا رداصمو .( 570 مقر ٠٠١ 99/5 ) نغألا ضؤرلاو .(75/0)
 . (5 مقر ١57١/77 ) ملعلا رجهو . 5٠١ -.598ص

 . امهريغو [ ب ] يف (؟)

 . هعطي [ ب ] يف (9)



 ميهاربإ نب يلع نب ميهاربإ نب يلع ديسلا 60

 ةمامإلا راصحنا ةلأسم يف ًاثحب رّرح دق هّئيأر ىتح هريغل نكي مل ام ليلدلا عابتاو

 ىلإ هثمامإ ت تمت رمتساو امامإ كاذ ذإ هنوك عم باوصلاب ملكتو شيرق ٍنوطب ضعب يف

 نورشعو ىدحإ ] هتفالح ٌةدمو ةئمعست 4٠ ةنس بجر رهش ىف تام نإ

 , 230[ ٌةنس

 ميهاربإ نب يلع نب ميهاربإ ْنِب يلع ٌديسلا 5

 ""ديهشلا رماع نب دمحأ نبا

 ةنس ليقو بفلأو ٍةثمو نيعبرأو ثالث ١١47 ةنس َةراهشب دلو هُرْكذ ٌمّدقتملا

 مث كلانه ملعلا لهأ ىلع اهب أرقو ( "0 فلأو ةئمو نيثالثو عست ] )١١19

 نيسحلا ٍنِب دمحم نب ىسيع ديسلاك ءاملعلا نم هب نم ىلع أرقو َنابكوك ىلإ لحترا
 ةريغو قاحسإ نب محم نب ةمحأ ةمالعلا ديسلا ىلع أرقو ةامنص ىلإ لحترا مث

 يف ًامامإ ناكو جؤزتو اهب رقتساو « لاجرلا يب أ نب حلاص نب دمحأ يضاقلاك

 . كلذ يف ٌديظن هل دجوي نأ ّلق راقوو ةنيكس اذ ٠ ّنف لكل ًاققحم مولعلا عيمج

 لب طق ملكتي ال ملعلا نونف نم نف يف ًثحابملا ترجو ملعلا لهأب عمتجا اذإ ناك

 لك هب ٌمقيو ُميمجلا هلْ مالكب ملكتيف كلذ دعب هيلإ نوعجريف ًاتكاس مهيلإ رظني

 ًانثاك ءيش يف ٌةَفِحلاو ُشيطلا هيرتعي ال مايألا رورم ىلع هأد اذه ناكو ٠ عماس

 هلاغتشا مدعو هينعَي ام ىلإ هتافتلاو هناسل ؟؟![ظفحل] طق ٌردع هل دجوي الو «ناك ام

 امإ ةوادعلا أشنم يه يتلا ةيويندلا بصانملاب قلتم ٌريغ هنوك عم «هينعَي ال امب
 هيف سيل هلضفب ٌفارتعالاو ٠ عامجإ ةملك هيلع ُءانثلا ناك اذهلف ةريغل وأ ٍدسحل

 نع ٌرهسلا مهل عقو اذإ مهنإف هدالوأو هلهأ عم ٌكلسملا اذه كلسي ناكو « عازن

 ُبلطلا هنم مَّقي مل امهوحن وأ بارش وأ ماعط نم هيلإ جاتحي امم ءيش

 .؟١[ب] يف قفقز

 . ؟١9ص راصقتلا . 7١0( مقر ١١5/15 ١١١ ) رطرلا لين (0)

 .[ با] نم ةدايز (

 . هظفحل [ ب ] يف 2



 غال ميهاربإ نب يلع نب ميهاربإ نب يلع ديسلا

 عم ًاموي جرخ هنأ ينربخأ دقلو . مهّموليو مهيلع دّرجتي نأ نع الضف مهنم كلذل

 ريثك ناك هنأل ىذغت دق هنأ هلهأ نظف رهظلا لبق الإ عجر امو ءادغلا تقو ةزانج

 بلطي مل ِءاشَعلا تقو ىلإ ًاسلاج رمتساو هناكم ىلإ لصوف هفراعم دنع تافايضلا

 ناكملا يف فقوو هلزنم هليل لخد هنأ ينربخأو ٌبيجع اذه لثمو « ًائيش مهنم

 الب ةملُط يف ليللا فصن رادقم ىلإ َيقبف كلذب هلهأ رْعشي ملو هيلإ يوأي يذلا

 « رمسلل ًابحُم ناك هنأ عم رَمَسلا يف هيلإ جاتحي امم كلذ ريغ الو ٍةَوِهَق الو حابصم

 هنأ ٌملعأ الو [ 198 ] مهريغل هتلماعمب كْنظ امف هلهأل هٌتلماعم هذه تناك اذإو

 ظفح يف ٌريظن هل سيلو . تام نأ ىلإ هُنَرَع ذنم ءيش يف مصاخ وأ طق بِضغ

 ٌبلاغ اهنم ءيشب يردي ال يتلا ٍرابخألا ظْفحو مالسإلاو ةيلهاجلا لهأل راعشألا

 نم ربخب ٌثّدحتم ثدحتيف عامتجالا فقاوم رشحي هنإف اذه عمد رصعلا لهأ

 هنأك هيلع ٌلبقُم هيلإ غْضُم ماوهو فّرحيو فّححصُيو طلغيو صّقنَيو ديزيف رايخألا

 ٌبحاص هئسحتسا هثيدح نم ٌثّدحتملا كلذ ّغَرَف اذإف ًائيش كلذ نم ٌفرعي ال

 كلذ [ ب57 ] ليصفتب ملعي هنأ عم ءيش يف هيلع كردتسي الو تكسو ٍةمجرتلا

 دشرتسي وأ ةياكحلا كلت نع لئاس هّلأسي نأ الإ مهللا « هدسافو هحيحصو ربخلا

 تناك اذإو ء وحيصف ظافلاب اهُعوصيو ٍةبذع ةرابعب اهيلمُي ذئنيخ هنإف يكاحلا هنم

 كلت يكاح لجَّخي ىتح ًائيش هنم ٌرِواغي ال هّرَكذ رعشلا نم ءيش ىلع ٌةلمتشم
 رعشلا نم ًائيش هترشحب وه نَم ٌدحأ ىور اذإ اذكهو همادقإ ىلع ٌمدنيو ةيضقلا

 دقو هضعب يف فّحصي دقو ُرَعُّشلا نمل يوارلا كلذ يردي ال دقو هيلإ ىغصأ
 هلأس اذإف ملكتي ال ٌتكاس ةمجرتلا ُتحاصو ةديصقلا نم ًاريسي ًائيش الإ ظفحي ال

 تليق يذلا َببسلا ركذو اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ًةديصقلا كلت ىور كلذ نع ٌلئاس

 هترضحب ّيرجي نأ ّلقو « ًائيش هلاوحأ نم عديال ةمجرت اهلئاقل مجرتو هلجأل

 روهظلا يف ٌةبغر هل سيل لومخلا ىلإ ٌلئام بفلكتلا ُليلق وهو . هفرعي ال ءيش

 ًاريثك لب ثحبلا ىلإ َمُجَر الإو ٍقخسار مّدق ىلع وهو الإ ةلأسم يف ملكتي الو
 ٌيراخُبلا حيحص هنم ٌتعمس ينإف ةلأسملاب ملعي ناك نإو ٠ ثحبلا ىلإ عجري ام

 مث لاؤسلا عمسيف ةءارقلا لاح ٌتاثحابُم ُنضرعت تناكف ِْوَف الب هرخآ ىلإ هلوأ نم



 ْ ميهاربإ نب يلع نب ميهاربإ نب يلع ديسلا 2100

 نم ملكت ْدجي مل نإو هالمأ ديفي ام دجو نإف اهيف رظنيف حورشلا ذخأيو تّمصي
 هيلع يتءارق مايأ يف هيلإ هّتبتك اممو . ةدافإلاو نئسحلا ةياغ يف مالكب هيفن دنع
 : 202ي ٌبيجع ٌدرط امهيفو ٍناتيبلا ناذه

 ٍرمآ دعب ًارمآ يلاعملا ءامس ىلإ اوقّبس - ىألا ليلاهبلا مامإ

 ©”رماع نب ٍدمحأ نب َميهاربإ ن1 ب يلع نب ميهربإ نب يلع
 هتيب ىلإ بلاغلا يف هنودصقي اوناكو ٍةددعتم نونف يف ٌةبلطلا هنع ذخأ دقو

 هدئاصقو ىلوُط دي رعشلا يف ذ هلو « ٌنسنَأ هب هلهأو ملعللو ٌلامج هب رصعلل تاكو

 : ةديصق ةلمج نم قدانبلا فصو يف هرعش نمف . سانلا يديأب ٌةدوجوم ٌةنائطلا

 ٌلعاشم راطتست ًاماتق ّنُخْفن املك ٍنيباعتلا ٍهاوفأ ٌرغاوف

 لئاوغلا اهنم ءاشحألا يفو ٌكيثز  اهُريفص ْنكل تايحلا اهّلكش ىكح
 لّقاقُملا اهيلع ىفخي الو ٌءارو اهُثويعو اهُبانذأ اهّيسارك

 ىلع لدت يهو كردُت ال ٌةياغ اهنإف هّتفكل ُثايبألا هذه الإ هل نكي مل ولو
 : ٌةديصقلا هذه ٍةنانطلا هدئاصق نمو . ٌضغلا هبدأ نم اهءارو ام

 اجزتمم ىرُي ٌممدلااهبف اجهُبلا تيذت ظحللا ُسََلِخ

 ىوهلا ىعرم يف كظحل ملَتال
 ًً ظن - تو تن ةَشَر

 ٍةدئفأ ىوس يف ْرَّثْؤَت مل
 ىهتلا نأ اهلبق يدهع ناك

 امكتم اهارأ ّيليلخاي

 اجت ىسمستو لاب
 اجَخَّشل ا نيب نيهيف يق يهو

 اجِنَي نأ منام يباصتلل

 اجيت مل نإ حفسلاب ٌهَلُظ
 ]١94[ اجَرَأ ًافْوَع ٍرادلا ميمش نم اقشئاف هامتللظ اذإو

 )١( راصقتلاو 188 -487١ص يناكوشلا ناويد رظنا ص"١” .

 و . لصألا يف روسكم تيبلاو « نزولا لجأ نم ميهاربإ ةياورو تازمهلا عطقب (؟)

 ليوطلا .



 ميهاربإ نب يلع نب ميهاربإ نب ىلع ديسلا

 ملو ّينيع ٌميوهتلا المي
 ةلفغ يف ىوُنلاب انقرس مك

 ًابّرط هيف ٌتاصغألا صقرت
 ىلإ َلمَّشلا َفِلَأ دق ىَجُدو

 ٌولؤل ينادقلاب ٍكايلو
 ىّره يناتشم ُبحلا لي ْذإ

 ئمحلا ٍنانفأ ُلِظ يْفْتي مل
 هفاطعأ يف نسُحلا ُثاكرح

 هنود نم انقلا ينتفاخأ نإ

 ئونلا مُر ىلع َنميقأ
 ٍةبقُذ نم ئركلا يف يفرطل مك
 نمو يف هداسآ ىرتتأ

 ٌُتُض ٍرْعش دجسع نم آ

 اوأر ام هنم ٌدصيق ىأر ول

 اجعزنم ىوهلاب يبلق كي
 اجسجس ًائيَغ رهدلا يداوع نم
 اجره ودشت ٌريطلا هيلعو

 اجنو فأل ٌحبصلا ىَرف نأ

 اجّبس يئانتلاب ثديعأ دق

 اجزتما مارغلاب ًافافَعو

 اجينغ ًارذب قاتشأ امنإ

 اجحللا لهأ نع ّبللا ليمتسي

 اجّجُنلا ضوخت عمدلا يف يو
 اجتّرُمأباب ٌعَمْسِملا دجو

 اجِشو يلاعملاب ٍلاخبو
 اجرس ًانيسح اهيلاوعب
 اجبَّنلا ولعأو ٌبحلا مينم

 اجهنم هيف فوطلل ىريل

 اجلُدُم هيف لظ ٍداهُّس نم
 اجمس دق ئوهلا يف ءارأو

 اجُلْمُد كولمل هنم غاص
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 امب ءاجل هيلإ هّسفن هّجو ولو هل ّلهأ هنأ عم فيلأتلاب هللا همحر لغتشي ملو

 نم بتكو «آتيمو ًايح لومخلل هّتّبحم كلذ يف ببسلا لعلو « هريغ هنع رجعي

 كلذ نم هل لضحتي ام ةعرس نم بجعأ تنكو « ًاريثك ًائيش هطخب بُّتكلا سيافن

 حلسنلا كرتي ال هنإ لاقف اذه نع مايألا ٌضعب هّتلأسف سيردتلاب هتلغش عم [ 11 ]

 « نيرطس وأ ًارطس ولو ًاريسي ًائيش خئنلا نم َلَعف عنمي ام ضَرَع اذإو ًادحاو ًاموي

 ىلإ ليم هللا همحر هل ناكو « ةميظع ةعفنم كلذ يف ٌتيأرف هذه هّتدعاق ُتْمزلف

 مايأ باصو ىلإ ًءاعنص نم هعم جرخو قاَحسإ نب دمحم نب دمحأ ةمالعلا ديسلا

 ناكو هتبحصب عفتناو ٍنيسحلا نب سابعلا ّيدهملا مامإلا نيبو هنيب برحلا عوقو



 ريمألا حالص نب ليعامسإ نب دمحم نب ميهاربإ نب يلع ديسلا 1
 ناك هنأ اهنم « ٌةنسحتسم تاملكو ٌفئارظو ٌُفئاطل هل ناكو « هايند رومأ ىلع هنيعُي

 لامجلا ٌقئاف وهو . هعم َسولجلا ميدّيو هيلع أرقيو هب لصتي رباكألا ءانبأ ضعب
 دوجول ٌنامدن ٌفّرصنا لاقف كلذ يف هل ليقف هنع عطقناو جّوزتف فاصوألا ُعيدب
 ىلع ةيوخنلا ةدعاقلاب ديجوتلا ةاعارم عم عقاولا ىلإ ٌةراشإلا هل تّمتف نا
 يف هلا هافوت ىتح ليمجلا هلاح ىلع ًارمتسم هللا همحر لزي ملو . بولسأ نسح
 هتيئرو فلأو نيتئمو عبس ١ هال ةنس ناضَمَر رهش نم نيرشعلاو عباسلا 7”

 : اهُعلطم ''”ةديصقب

 ٌلرعألا كامسلا يوهي هنأ وأ لأي ًاموي "”قفألا ٌردب نأ به

 دمحم نب ميهاربإ ْنب ىلع ٌديسلا 6

 ©1904[0 ]ُريمألا حالص نب ليعامسإ نبا

 ةدعقلا يذ رهش دلُو هللا ءاش نإ يتآلا بفيناصتلا بحاص ٍدمحم ٍديسلا ديفح
 يف دافتساو ٍثيدحلاو ةيبرعلا ىف م أرقو فلأو ٌدئمو نيعبسو ىدحإ ١١1/١ ةنس

 ٍكاردإلا يوق مهفلا ُم ٌعيرس ءاكذلا طرف هنكلو ًاريثك لغتشي مل هنأ عم ودم عرسأ
 اهنم ٌتافتصم هلو « ٍرثنلاو ٍمظنلا ُقياف ةرابعلا ٌحيِصف « ًءاكذ دقوتي « ةنطفلا ُدّمج

 ( نوملعي ال مهرثكأو سانلا / ّرثكأ يف رامضإلاو راهظإلا ةتكن يف نوصتملا سلا
 و ئفطصملا دلوم يف افَّصلا بابرأ ٌسينأتو «بهذلاب حالا ةيلُخت ميرحت يف ٌةلاسرو
 زاربإب تالصلا رئاخذ زارحإ يف ةينامخرلا ِتاحّمّللاو ةينابرلا تاّحّفنلا ُباتك )
 دقرتو وشارم جحو . ةنسح اهّلكو يهاللا هيبتب يهلإلا حتفلاو ( تاولصلا رئامض
 ٌعيطاقملاو ةنانطلا دئاصقلا مظنو بدألا ىلإ لامو ةكمو ًءاعنص نيبام

 )١( ؟84ص يناكوشلا ناويد رظنا .
 . ملا ردب ناويدلا يف (؟)

 نيفلؤملا مجعمو . (718 مقر 1١1١ ١١5 /؟) رطولا لينو . (505/4) مالعألا (5)
 .( 554/4 ) نونكملا حاضيإو . (//4/8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 407/4 مقر 9له/7)

 . ( 0/ مقر ١٠١7-٠١8 /؟ ) نغألا ضورلاو
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 اهب لغتشاو ةينميلا راطقألا يف ثراطو هٌراعشأ ترهتش ئاو كلذ نم َرثكأو ةنسحلا

 مهتبذاجُمو مهتسلاجُمو ءابدألا ةحراطم نم ةثكُي ناكو اهوظفحو اهوبتكو ُنسانْلا

 راكذألاو ةدابعلا 0[ ىلإ ] َتفتلاو َرْعشلا َكِرَّبو عمجنا مث بدألا ٍنونُفو فياطلل

 اهدجاسم نم هريغبو َءاعنص عماجي ينام دقعف ٍنيدلا ةومأ قئاعلا ميلعتو ظغولاو

 ىلع اولبقأو هيلإ ُنانلا بغرو مج ٌعمج هيلع عمتجي ناكو « ةضورلا عماجبو

 هرخآ ىلإ سلجملا لوأ نم سانلا نع ملكتي "”[ ام ]دنع ٌريحني ناكو هظعو

 ةينآرقلا هتايآلا ٌةرطتسيو باتك نم يلمُي هنأك ظفل يف دذرتي الو ةرابع يف مشعلتي ال

 « ةنسحتسُم ٌكِلاسمو ٍةنسح ةرابعب ًاريثك ًائيش كلذ نم ددسيو ةيوبنلا ثيداحألاو '

 يّلحتلا ميرحت يف ئرخأو ٍناذأل الإ ظافلأ ريسفت يف لاسر اهنم ةنسح عيماجم َعّمجو

 "8 ةماهشو ] سفن ٌةوقو ٌةعارّو ٌةحاصق هلو ٌةسيفن ًءايشأ كلذ نم هلو « بعذلاب

 ثدح اذإ ّيلِإ لصي ام ًاريثكو « هثردق هيلإ ْغّلبتو هعيطتسي امب ركنملل ٌراكنإو ٌةْفِعو

 هلاوحأو « ٌثداحلا كلذ عفد يف مايقلا ىلع هّدعاسأ ىتح لازي الو كلذ نم ٌةيش

 ًادحأ ديال « ٌةلماك ©[ ٌةياغ ] ٍةميمنلاو ةبيغلا نع ٌبذلا يف هلو ,ٌةنسح اهّلك

 رمأ نم مهّمِهُي ام ةماعلا ميلعت ىلع ٌدِصو ٌراكذأ هلو « هسلجم يف ءوسب ًادحأ ركذي

 عمد « ٌديثك ٌعافتنا هب سانللو ةليمجلا ٍلاوحألا هذه ىلع ٌرمتسم نآلا وهو « مهنيد

 رباص وهو هبلثب رّوظتلاو هيلع طحلا يف ةخلابملاو هل ةسفانملا نم مّلسي ملف اذه

 : يهو ٍرعشلا مظنل هكزت دعب ًاتايبأ ّيلإ بتك دقو « ٌبستحم

 ُصُقرت تاب ُسسفنلاو ارض ىروهلا ٌرامْرِمو يناطيش ُلْبط
 صقنت ٌثتابف ىوقتلا مدع اهلمهأ دق بلقلا ضايرو

 صّلُخم يل لهف ىنعملا ْنِحْلأ مكو ينآرقب ظفللا ُبِرعأ

 صكشفي يتاركْنُم نع الضان ًابيتحم ْذجأ مل يموقلاب

 )١( ىلع[ ب ]يف .

 نأ [ ب ] يف ققز .

 . [ ب ] نم ةدايز 9

 . ةيانع [ ب ] يف (4)



 ريمألا حالص نب ليعامسإ نب دمحم نب ميهاربإ نب يلع ديسلا 1
 ُنصَّصُخلا ٌلوزتف اًذلا بهذُي 2 ىفطصملا هاجب يبر ىسعف

 : ىلوقب هنع '”هتيجأف

 صقري رمزل َّمويلا كلثم ام رامزملاو ّلبطلا ٌتققش دق
 صّلخملا وهو ٍدْهُرلا ماجلب اهتّتمجلأ دق سفنلا كاذكو

 صخشفي بيعل ّلظ نم بت ءىرما بيع نع ُصَحفت ال تنأ
 ٌصِقتني اهتضر اَمإ وهف ىوهلا َداز اذإ َسفنلا ضّرف

 [1951] اوصبصب قرب عامطألل حال املك ًاسانأ هللا ئحلاي
 [ب“*] صصُعغ مهيدل كاذ ني ناك ًةمّركَم ىففلا لان اذإو

 هللا همحر تام مث هّدياوف تماد هرمع نِم نيسمخلاو نيعبرألا نيب ام نآلا وهو

 مجرعملا دلاوو ) بفلآو نيتئمو ًةرْشع َمست 1714 ةنس ةّجحلا "1[ يذ ] رهش يف
 نونفب ٌفراع ةقيرطلاو ٍةعيرشلا نيب ٌمماج ءالَّضّفلا رباكأو ءاملعلا نايعأ نم وه ( هل
 أرق « ئلوط دي ِكيلئستلاو فوصتلا يف هلو « ُريسفتلاو ٌثيدحلا اميس ال ملعلا نم
 يف هلو « هريغو ٌيراخبلا حيحص يف ءاعنص عماج يف أرقأو هريغ ىلعو هدلاو ىلع

 ةكم ىلإ لحر مث ُنمانلا هب عفتناف ٌنطاوم يف كلذل دعق دقو ٠ ئلوط دي ظعولا
 « كانه ٌخيقم نآلا وهو « تاناحتما ىلع ٍةلمتشم هل ثرج ٍرومأ ببسب اهنطوتساو

 ٌعيفر ٍةمرُحلا ُميظع اهلهأ دنع ءاجلا ٌرفاو وهو « نميلا ىلإ عوجرلا نع بغر دقو
 بتك دقو . ٍنميلا لهأ نايعأ نم جحلل ةكم لخد نمل ّىوأم كلانه راصو ٍةجّردلا
 ذإ تنك ىنأل كلانه ىلإ هلاحترا لبق ينفّرع دق نكي ملو ةدهاعملا نّمضتي ًاباتك ّيلإ
 ًءاعنصي دجاسملا ضعب يف سانلاب يلصي ٌةدحاو رم هتيأر انأو ٍرْعّصلا مايأ يف كاذ
 يف ٌتافنصم هلو . ةرّونم ٍةبيَشو ةليمج ةئيه عم برطُم توصب ٌةقياف ًةءارق ٌتْعِمسف

 ٌنتسي ناك وهو « ةغالبلاو ةحاصفلاب ٌةنوحشم يهو يفّوصتلاو قياقرلاو ظعولا
 ثالث 151 ةنس ٍلاوش ٌرشع يناث تامو انهاه هركذب ٌثيفتكا نكلو ةمجرتي هدارفإ

 . 157١-31١ يناكوشلا ناويد رظنا قلز

 .[11 نم ةدايز (9)
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بفلأو ٍةثمو نيعبرأو ىدحإ ١١54١ ةنس هدلومو فلأو نيتئمو ًةرْشع
 .٠ 

 ( نوكيف ْنك ءيشلل لوقي نم ءامسأ ٌحرش نوحشملا ُكلُقلا ) هتافنصم نمو

 ناوضرلا حيقافم ) هامس بولسألا ُبيرغ ٌريسفت هلو « ةيرهوجلا نيعبرألل ٌحرشو

 هدلاو ةمجرت يف ًاعومجم عمجو ًامحض ًادلجم هنم بتك ( نآرقلاب ٍنآرقلا ريسفت يف

 ٌفسوي ) هّدلوو كلذ عيمج ىلع ٌتفقو دقو «هتذمالتو هخويشو هتافّلْؤم هيف َركذ

 ققيرط ُكولسو ٍدهزلاو ملعلاب نيلغتشملا نم وهو كلانه هدنع ٌركاس ( َميهاربإ نبا

م ُرْغصأ وهو ٍّيوق ٌحَرسم بدألا يف هلو « ةرخآلا رمأب لاغتشالاو ةدابعلاو ريخلا
 ن

 ةقياف ٌةوالت وهو هّتوالت ٌتعمسو ًَءاعنص ىلإ جرخ دقو « هل مججرتملا يلع هيخأ

 ةسردم يف هُرُكَذ مدقتملا دمحم نب هلل دبع همع ىلع أرقي هئيأرو ةقيار تامّكَتِب

 ©"!يراخبلا حيحص يف ءاعنصي ٍنيدلا فرش مامإلا

 ("”ديعس نب جاد نب دمحأ نب يلع 7

 كلا يف نمصق حجار ةمحأ رب نسم ديالو ل هلو سايل ةسايرلاو كلا

 7 امهيف امهرصع ءارعشلو « لاثمألا اهب نوب رضيو نآلا ىلإ سانلا اهلقانتي

لمعي ال هللاب روصنملا ىلع نييِلوتسُم اناكو حدامملا
 ُبحاص اميس الو هالاق امب الإ 

 هتضوافمو هنذإب الإ ءيش .ةكلمملا يف عقي ال يذلا ٌمظعألا ُديزولا وهف ةمجرتلا

 ىدامُج نم َنيِقب تسل ءاثالثلا ةليل يق ريمألا ميهاربإ نب فسوي يديس ٌةافو تناكو )١(.

 ةنس ةجحلا يذ ٌرشع سداس هدلومو فلأو نيتئمو نيعبرأو عبرأ ١؟44 ةنس ىلوألا

 : هرعش نمو ففلأو ٍةئمو نيعبسو سمخن 6

 هَّدِصِب ماقتسلاب يمسج باذأو هظحلب ديمعلا ييلق ىبس نماي

 ودصق ٌةياغ تنأ نم" اي كاوأم هنإف ٍماهتسملا يبلقب ًاقفر

 هدرب نمت ال ُّمِيَملا ٌبلق- لاو ريغ ال يتيحت هرب ْنّنماو

 . © ةرابز ) ةقياسلا ةعبطلا ةيشاح

 . 69140 مقر 4١5 /؟ ) رطولا لين . ("1/ مقر 17/5-1١11 ) فرعلا رشن قفز
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 تام اًملو « ٍةفالْجلا لبق هل ًامزالم ناكو « ٍروصنملا ٍةفالخ ةدم كلذك رمتساو
 ذخأو نيروكذملا هاخأو ةمجرتلا بحاص بكن ٌيدهملا ٌمامإلا هدعب ماقو ٌروصنملا

 ةنس يف ةريسي مايأب كلذ دعب تامف ٍةمجرتلا ٌبحاص امأف « ًاريثك ًائيش امهلاومأ نم
 ىلع هتكرت ثلث فقوو ٌةعساو ايند هتثرول َيقبف بفلأو ٍةئمو نيتسو ثالث *١١

 نيقحتسملا ىلع ةيراج ٌةَقَدَص نآلا تراصو ٌّمساو ٌروهمج وهو جيواحملاو ءاملعلا
 ثالث 1١78 ةنس ىلإ هيوم رّخأتف هوخأ امأو ٌمساو ٌءيش ماع لك يف اهنم لّصحي
 . فلأو ةئءر نيعبسو

 ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحأ ْنب يلع 97

 ©0ْيرضملا لصألا ْيبلحلا ريثألا نبا

 هوبأ ناكو « ةيناويدلا مدخلا ئناعتو ةئمتسو [ 1417 ] َنينامثلا دودح يف دلو
 كّركلا ىلإ ٍدصانلا هّجوت املف « ءاشنإلا بتكو ناويدلا رشابو نيعقوملا نايعألا نم
 ٍنيدلا ٌءالع هل مّدق ةرهاقلا ٌبصانلا مرق املف «٠ « وسلا ةباتكب هدعوو هّتبحص هُجوت

 ىلإ ٌةيدهلا تلصو املف هعاتم ضعب اهئارش لجأل عاب ًامهرد نيرشعو ةئمب ىوُلَح
 هيخأ ىلإ ُبّتكي هللا لضف نب نيدلا يبحم ىلإ بتكا هراديودل لاقو هرّكذت رصانلا
 كلذب هّهجاوأ نأ يحتسأ ينإف ماشلا ىلإ ًاروتسد ("1[ ينم بلطي نأ ] نيدلا باهش
 نأ ادب دجي مل كلذ َناطلسلا غلب املف هيلإ ثفتلي ملف هيخأ ىلإ نيدلا يبحم بتكف
 جرخف هيخأ نع ًاضَوِع ّقشمدب دب وسلا ةباتك يف ميقتسي نأ هل مّسرف رمألاب هل َحِصْي

 هّونو همركأو ٌناطلسلا همظعف هناكم ةمجرتلا ٌبحاص رقتساو ّقشم د ىلإ ةرهاقلا نم
 ةايشأب ماشلا باون ىلإ تكي نأ هرمأي ناك ىتح هُريغ هل مل ام هدنع غلبو هرذقب
 يف بكري ناكو ًةديج ًةرشابم ةفيظولا رشابو ًادج هٌردق مّظعف هسفن نع اهب مهُرمأي

 اوناكو رانيد ةئمسمخ نم دثكأ هّتميق مهنم ٍدحاو لك كارتألا نم ًاكولمم ٌرّشع ةتس

 . (1؟5 مقر ١5 / ) ةنماكلا رردلا قد

 . [ ب]] نم ةدايز قفز



 6 يناعنصلا رجاه دمحأ نب يلع

 نومجرتي مهو ةيكرتلاب الإ مهنم دحأ' عم ملكتي الو ع ٍنْيَطامس ناويدلاب نوموقي
 حالصإ ىلع [114] ٌرادتقا هلو « ًابوسنم آيوق ًأطخخ بتكي ناكو « سانلل هنع
 ىتح ٌباتك ناويدلا نم جّرخي ناك امو ةروص ىلإ ةروص نم اهزاربإو ٍةظفللا

 نباو دومحم باهشلاك هرصع ٌءارعش هحدم دقو ًائيش هيف َديزَي نأ دب الو ٠ هلمأتي

 هب ديازت مث جّلاف ؛ىدابم هل لّصح نأ ىلإ هتداعس يف لزي ملو « امهريغو ناب

 تطقسف هيدي نيب نم ٌموقي نأ ًاموي دارأ نأ ىلإ هيلع رّبصف ناطلسلل كلذ رهظو

 انل ُرُهجيلف ماشلا بئان ىلإ تكا راديودلل لاقو ُناطلسلا هل ملأتف هدي نم ٌةاودلا

 نع لقاغتق هتيب ىلإ َلِزني نأ نيدلا ءالع ْلِسرأو هللا لضف ّنب نيدلا َيِبحُم ّيضاقلا
 هل لاقو راديوُدلا هيلإ رّضحف نيدلا يبحم لصو نأ ىلإ ًاضيرم َناويدلا مزلو كلذ
 هجلاعو مرحملا لئاوأ يف لزنف ةفيظولا ٌبحاص لصو دقف كتيب ''”[ ىلإ ] ٌلِزَنا
 ناكف هُثوفج الإ ًالصأ ءيش هنم كرحتي ال راص نأ ىلإ ديازت لب جني ملف ُءابطألا
 قبطأ ةملكلا ٌلوأ وه فرحب يم اذإف مّجعُمْلا ٌفورح هّمداخ هل أرق ًائيش دارأ اذإ

 كلذ ْلّطي ملو هّدارم اهنم فرعيف ٍةملك دعب ٌةملك هل لّصحتي نأ ىلإ دوعي مث هنفج
 دجام بيبح نبا لاق . ةئمعبسو نيثالث ال١ ةنس مرحملا فصتنم يف ( تام ) لب

 َباوبأ مهل حتفيو تاجاحلا يوذل فطلتي ناكو راصعألا ىلع هدوجوب هّرصع داس
 : هيف ةتابُث نبا حذم نمو « ٍريخلا

 قازرألاب دابعلل ًايراج عاري ريثألا نبال انمدع ال

 قاروألا ىلع ىدنلا ٌتيأر ن صغلاك قراهملا يف سام املك

 ©””يناعنصلا َرَجاِه دمحأ ْنِب يلع -

 ةئقتُم ًةءارق ةيلآلا مولعلا يف ذ أرقو « بفلأو ةئمو نينامث ١١4٠ ةنس ًابيرقت 3 دلو

 ٌةءارق هلو ٍةفيطللا تاكنلاو قئ ئاقدلا مهف يف ةبلطلا نم ًاريثك قافو ًادّيج ًامهف اهّمهفو

 )١( ب] نم ةدايز [ .

 )9( مقر 157 151/5 ) رطولا لين 7378( .



 قاحسإ نب دمحم نب دمحأ نب ب يلع ديسلا 133

 : ًابيجع ًاناقتإ هنقْتُي 3 هنقْثيو ًاعيدب ًامهف ِهُمَهْني وهو ٍةقباس ةدم يف قطنملا ملع يف ٌىلع

 نم ريثك يفو ىقتنملا ىلع يحرش يفو لّوطملاو فاشكلا يف ًاضيأ يلع ٌةءارق هلو

 هريظن دجوي نأ َّلق « رّوصتلا ٌحيحص كاردإلا ُدّيِج مهفلا ٌيوق وهو «ءٍةنسلا بتك

 نساحم نم نآلا وهو ٍةجهل قذصو سفنلا ةّصاخب لاغتشاو نيدلا يف ةبالَص عم

 . ©)رصعلا اذه يف ملعلاب نيلغتشملا

 ٌيدهملا نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ ْنِب لع ديسلا 8

 (©!دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ

 أشنو « ريسيب اهلبق وأ [ ١98 ] بفلأو ٍةئمو نيسمخ ١١6١ ةنس ًابيرقت دلو

 ّملع اميس ال ٍةدع مولع يف َعَربو اهئاملع نايعأ نم هريغو هدلاو ىلع أرقو ًءاعنصب
 يف هنم ديثكو سانلا يديأب ٌدوجوم ًادج ديك هّمظنو ىلوط ادي هيف هل نإف بدألا
 ناكو هّدلاو تام املو . ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ٌيلع نينمؤملا ريمأ حدم

 ©[ ٌةسايس ]و ٌلالج هل ٍراصو هّماقم اذه هدلو ماق قاحسإ لآ رومأل َيلوتملا

 ءاملعلا نايعأب ًاقوفحم هًفقوم ناكو ٌروهشم ٌرهاظ وهام همرك نم رهظو ٌةمْخض

 مث ًامايأ كلذ ىلع رمتساو « ةيبدألا بفئاطللاو ةيملعلا لئاسملاب ًارومعم « ءابدألاو

 ٍسابعلا نب يلع هللاب روصنملا انالوم رصعلا ةفيلخل ًابضاغم ليللا يف ًءاعنص نم رف

 ٌةينميلا ٌرايدلا تّجتراف ةهجلا كلت ّلهأ هرضنب :ب ماقو ٌبَححرأ دالبب رقتساو هللا هطْيح

 ٌروصنملا رورّس ُريمألا وهو هئارمأ نم ًاريمأ ثعب هللا هظفح ةفيلخلا نإ مث . كلذل

 ٌحلص عقو ٍرمألا ّريخآو « ٌبورح امهنيب تعقوف ٍةمجرتلا بحاص «*”[ ٍةرَحانُمل ]

 )١( ةنس بجر رهش عبار يفوت مث ١11770 فلأو نيتئمو نيثالثو سمح .

 ةرايز ) ةقبالا ةعبطلا ةيشاح «

 .(9158 مقر ”949/1) نيفلؤملا مجعمر . ( 73517 مقر ١١١/7 ١75 ) رطولا لين (؟)

 . 88ص يبرعلا ركفلا رداصمر ( 574 مقر 1١5/7 ٠١5 ) نغألا ضورلاو

 . ةسائر [ ب ] يف (0)

 . ةزجانمل شيجب [ ب ] يف 22



 1 قاحسإ نب دمحم نب دمحأ نب يلع ديسلا

 ُرخآ قاحسإ لآ ٍرومأ يلوت يف هنع بونيو 20[ شيجب ] كلانه ئقبي نأ ىلع
 ىلع طَرَب نم يْغبلا لهأ ضعب ٌجورخ قفتاو كلذ ضقتنا مث هل ناك ام هيلإ ٌريصيو

 كفس نم مهنم رّدصي امل ملأتي ناكو مهعم ةمجرتلا ٌبحاص جرخف ةيمامإلا دالبلا
 اورقتساو ًءاعنص ُبيرق يتلا ةهزّتلا ةّدح ىلإ ًالوأ اولصوو « مّرُحلا ِكْنهو ءامدلا

 انالوم هُّدلو مهيف هدونج نم ٌةفئاط تمّدقتو هللا هظفح ٌةفيلخلا هيلإ جرخف « ًامايأ

 لتق نع ثلجلا ٌةديدش بورح تعقوو « هللا ىَمِح مامإلا نب دمحأ مالسإلا ٌئيفص
 ةعامجو يجان ريمألا لتق نعو ءارزولا ّدحأ ناكو يمهنلا دمحأ نب هللا دبع هيقفلا

 مزع مث « هيلع ًءانثلا رثكو ٌةعاربو ٌةعاجش عيفصلا انالوم نم ثرهظو دنجلا نم

 ىرجو لفسألا نميلا "'[ تاهج ] ىلإ ةمجرتلا ُبحاص مهيفو ٌشْشيجلا كلذ

 شتح يلع نب نسحلا ٍريزولا دي ىلع هللا هظفح ةفيلخلا نيبو هنيب ام ٌحلصلا
 عيمجب هيلع ًاعّسوم هتيبب رقتساو ءاعنص ىلإ ةمجرتلا ٌبحاص لّصوف هُرُكذ مّدقتملا

 سابعلا همع ىلإ تراص دقف قاحسإ لآ ٍرومأ "7[ ةيلوت ] امأو « هيلإ جاتحي ام
 ُحِراطيو ُءالْضّقلاو ُءاملعلا هيلإ ُدِفِي ًامايأ كلذ ىلع رمتساو قاحسإ نب دمحم

 هللا ٌرومأ ثرج كلذ دعب مث هل نْذَأَف ةضورلا يف َنّكسي نأب نذأتساو « ءابدألا

 يرحت 20[ ةلاح ] ىلإ وهو ّنجسلا هللا هظفح ٌةفيلخلا هعدوأف « اهتحصب ٌملعأ

 نسح نم هلو . هنع هللا جرف كلذك يقاب ( 171 ) ةنس ٍلاوش َرهش يفرحألا هذه

 ناسللا ةحاصفو لضفلاو معلا لهأل ةبحملاو ٍمّيِشلا مّركو عبطلا فطلو قلخلا

 ةئس يف َيفوُتو قلطأ مث ءافصوب هنع ربعُي ال ام ِكاردإلا ٍةعرُسو ظْفحلا ةوقو
 . [ ب"141] فلأو نيتئمو نيرشع ٠

 .[أ1] نم ةدايز )١(

 .1 ب ]1 نم ةدايز (9)

 . يلوت [ ب ] يف (9

 . لاح[ ب ] يف (4)
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 2)هوصعم نباب فورعملا دمحأ ْنِب يلع ٌديسلا ٠

 ٌتافلؤم هلو ٍدنهلا ّدالب لخدو ةنيدملا ىف اذه ٌدلوو . هِدلاو ٌةمجرت تمدقت دق

 هلو هيلع ْفِقأ ملو ًةرْشع ةيداحلا ِةئملا ءابدأل اهيف مجرت ( رصعلا ةفالّس ) اهنم

 ةّجح نب ركب يبأ ةّيعيدب ةيمستلا هذهب ضراع ( ّيلع ميدقتب ) ٌةموسوملا ٌةيعيدبلا
 ٌمظن هلو « ةيمستلا يف ٌةيروتلا هل ْتّمت ٍدحاو ٌلكو (ركب يبأ ميدقت ) اهامس هنأل

 : هنم ٌرسح

 قل

 فز

 فسضز

 فايسألا ىلع ئلتقلا مد ْنكل ةّلع نم ©! هِظاحِ ] ٌرارمحا سيل

 يفارطألا هّباشت عيدبلا نمو هُّئانّيو هّمرط هباشت اولاق

 : هلو

 انصُع ٌرتهاو ابكوك قرشأو ًالالهانل حالو ًاردب ادب

 ةيدهو 91١47(2 مقر 40١/5 ) نيفلؤملا مجعمو .(؟654 - 758/4) مالعألا

 ٠١/4 )و ( 7037و 1737و "90و 77/5و144 /7) نونكملا حاضيإو 077” /5) نيفراعلا

 .(1؟6و

 ىلع يفالخملا ٌّقحلا دبع نب رصان ٍنب دمحأ ٌةمالعلا يضاقلا علطا هنأ سيفن طخب ٌتدجو
 يف هفيلأت يف عرش هنأ هتبطخ يف ركذ هنأو اخملا ردنبب موصعم نبال رصعلا ةفالُّس باتك
 هفيلأت نم َْرف هنأ هرخآ يف ركذو بلأو نينامثو ىدحإ ٠١81١ ٍةنس رخاوأ يف دنهلا دالب

 فلأو نينامثو نيتنثا 1٠١47 ةنس يناثلا عيبر رهش نم نولخ عبسل ِكَرابملا سيمخلا موي

 ماسقأ ةسمخ ىلع هبترو ةرْشع ةيداحلا ٍةئملا لهأ نساحم ركذ ىلع هباتك ّرصق هنأ ركذو
 يف ( يناثلا مسقلا ) نيفينملا نيلحملاو نيفيرشلا نيمرحلا لهأ نساحم يف ( لوألا )

 مسقلا ) امهيداون رودص يف ءالضفلا نم ردصت نمو امهيحاونو ٌرضمو ماشلا لهأ نساحم
 يف ( عبارلا مسقلا ) نمزلا َديِج مهبادآ دوقعب نيدلقملا نميلا لهأ نساحم يف ( ثلاثلا

 نم ( سماخلا مسقلا ) قاّرو مهفئاطل نم قرام داريإو قارعلاو مّجعلا لهأ نساحم

 ةفالس باتك عبط دق مث . برطملا مهرعش عيدب نم ءيش تابثإو برغملا لهأ نساحم
 . رشنو اذه رصعلا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . هظاحلأ [ ب ] يف



 [1941] ىنتُملا نْسُحلاَب ُبلقلا ماهف ًاحايترا ّنّسحلا هَّدَق ىنثو

 . هتافو خيرات ىلع ُفقأ ملو بهذملا ٌيمامإ وهو

 ©"”يمورلا يفنحلا نيدلا َءالع ْبَّقلملا دمحم ْنِب يلع ١

 ةينيطنْطسُق ىتأ مث يرودُقلا رّصخم ظِفَحو ينامّرَقلا ًةزمح ىلع هرّكص يف أرق
 ةيلقعلا َمولعلا ٍنيدلا ماسح ٍنب نيدلا حلضم ىلعو ورسَخ ""*[ الملا ] ىلع أرقو

 هاطعأ ٌدالوأ اهنم هل لصحو هتنباب جّوزت مث هسردل ًاديعم راض مث « ةيعرشلاو
 ًامهزو نيثالث موي ّلك هل نّيعو ةيرّجَحلا ةسردملا مورلا كلم ناخ ُدمحم ٌناطلسلا

 هلقن ناطلسلل ًاريزو ينامرقلا اشاب دمحم راص املو « مهرد يفالآ ةسمخ هاطعأو

 مهارد ةسمخ يمويلا هريرقت نم صقنو ىرخأ ةسردم ىلإ ةسردملا كلت نم

 و ' نب نيدلا حلصم يفراعلا خيشلاب لصتاو سيردتلا كرتو ٍةمجرتلا ٌبحاص ٌزأمشاف
 ناطلسلا سلجو ٌروكذملا ذيزولا لتقو ناخخ دمحم ناطلسلا تام مث « ءافولا

 ملف هيلإ هاعدو ءارزولا ةمجرتلا بحاص ىلإ لسرأف ٍةنطلسلا ريرس ىلع ناخخ ديزياب
 موي ّلك هل نّيعو ةيسامأ دلب يف ىوتفلا يف هضيوفتب ًاموسرم هيلإ لسرأ مث ْبِجُي
 ملف اسورب ةنيدمب يزاغلا دارُم ٍناطلسلا ةسردمب سردي نأ هرمأو ًامهزِد نيثالث

 هل نّيعو ٌةسردم ٌناطلسلا هاطعأ مث هّمع نبا ةرايزل ةيسامأ ىلإ راسو سيردتلا لبقي
 ًةريثك هدم كلانه سّردف ٍنامثلا سرادملا ىدحإ هاطعأ مث ًامهرد نيسمخ موي لك

 يتفم يفوت هنأ قفتاو . ٌرضمب يقبو ةنسلا كلت هل رّسيتي ملف جحلل هّجوت مث

 رشاب داع املف ّدوعي ىتح هنع بوني نّم رمأو اهب ءاتفإلل ٌناطلسلا هنّيعف ةنيطنطسُق
 نيسمخ هل لعجو ةسردم هل نيعو مهرد ةثم موي لك ٌناطلسلا هل نّيعو ءاتفإلا

 كلذ ىلع هدّسحف «ًامهرد نيسمخو ةئم موي ّلك هٌرّرقم راصف « موي لك يف ًامهرد

 نونظلا فشك .(108/4) مالعألا .(185- 184/8) بهذلا تارذش (؟)

154/1 ). 

 . ىلوملا [ب ] يف (؟)



 يمورلا يفنحلا نيدلا ءالع بقلملا دمحم نب يلع عا

 ٍناطلسلا ناويد ىلإ اهلسرأو اهيف أطخأ هنإ : لاقو هيواتف ضعب عمجف ءاملعلا ضعب

 تامف ٌدساحلا كلذ ىلع اعدو اهنع باجأف ةمجرتلا بحاص ىلإ ًءارزولا اهلسرأف

 ّنَسَح ٍتاعامجلا ةالصل ًاميدُم ةدابعلاو ةوالتلا ٌريثك ناكو ٌعوبسأ هيلع َرُمَي نأ لبق

 يتفتسُملا يقلُيف ٌقَّلعم ُليِبنَّرلاو هراد ولع يف دُعقي ناكو سفنلا ميرك قالخألا

 رظتني الثل كلذك لعف امنإو هيلإ هيِلَذُي مث هتاوج بتكيو هُّبذجيف هكرحيو هيف ةقرولا
 كلذ ىلع رمتساو . ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ناكف ىوتفلل هبابب ٌنمانلا

 ظافح نم الجر نيسمخو ٍةئِم لتقب رمأ هنأ قفتاف « ناخ ميلس ٍناطلسلا نامز ىلإ

 يتفُملا ةداع نم نكي ملو ٍناطلسلا ناويد ىلإ بهذف ةمجرتلا ّبحاص ٌعلبف ٍنئازخلا

 ءارزولا هلبقتساو ناويدلا ٌّلهأ رّيحتف ٍميظع ثداحل الإ كلانه ىلإ بهذي نأ

 َناطلسلا َيفالأ نأ ديرأ لاقف هئيجم ببس نع هولأس مث سلجملا ردص يف هوسلجأو

 ٌةفيظو لاق مث سلجو ملسو لخدف ٌناطلسلا هل أف كلذ اوّل مالك هعم يلو

 ٍةنم لتقب تْرمأ دق كنأ ٌتْعمس دقو ٍناطلسلا َةَرِخآ اوظفحي نأ ىوتفلا بابرأ

 رمأل ضّرعتت كنإ لاقو ٌناطلسلا بضغف ًاعرش مهّلتق زوجي ال الجر نيسمخو

 يتفيظو نم هنإو كترخآ رمأل ضّرعتأ لب لاقف كتفيظو نم كلذ سيلو ةنطلسلا
 ٌةروَّس كلذ دنع ثرسكناف ٌةميظعلا ٌةبوقعلا كيلع تناك الإو ٌءاجنلا كلف َتوفع نإف

 لاق ةءورملاب قلعتي ٌمالك يل يقبو كترخا يف ٌتمّلكت لاقف لكلا نع افعو ٍناطلسلا

 اوففكتي نأ 23[ مهل ] قيلَي لهف ٍناطلسلا ديبع نم ءالؤه نإ لاق ؟وه ام ٌناطلسلا

 ىرخأ ٌةيضق تقفتا مث . كلذ ٌناطلسلا لعفف مهبصنم يف مهزدرقف لاق ال لاق َسمانلا

 هنأ قفتاف هعم ةمجرتلا ٌُبحاصو هِندُم ضعب ىلإ رفاس روكذملا َناطلسلا نأ يهو

 :اولاقف مهلاح نع لأسف لابحلاب نيدودشم قيرطلا يف ]٠٠0[ لجر ةئمعبرأ ىأر

 ىلإ بهذف كلذ ناطلسلا عنم ناك دقو ٌريرحلا اورتشاف ٍناطلسلا ّرمأ اوفلاخ مهنإ

 لاقو « ٍناطلسلا "0 بّضغل ] مهّلتت لحي ال :لاقو همّلكف ٌبكار وهو ناطلسلا

 . مهب [ب] يف (1)
 . بضغف [ب ] يف (0



 ع يمهنلا يداه نب نسح نب ليعامسإ نب يلع

 ىلإ ىَدأ اذإ ْنكلو معن لاق ؟يقابلا ماظل مّلاعلا ثلث ُلْثَق يل لحي امأ ىلوملا اهيأ
 مل ءالؤه لاق ؟رمألا [ 55 ] ةفلاخم نم مظعأ للخ ّيأو ناطلسلا لاق ميظع للَخ

 لاق ٍةلالَّدلا قيرطب َّنْذِإ اذهو ريرحلا ىلع ةانمآلا َتْبَّصن كنأل كّرمأ اوفلاخي
 نم ّضّوعتلا نإو ةرخآلا رومأ نم هنإ لاق كتفيظو نم ٍةنطلسلا ٌرومأ سيل ٌناطلسلا

 ىلع فقو ىتح ميظع ٌبضغ ناطلسلل لّصحف هيلع ْمّلسي ملو هقراف مث يتفيظو
 نإ مث رمألا كلذ نم نيرّيحتم هفلخو هّماَّدق نوفقاو ٌنمانلاو ًاريثك ًانامز هسّرف

 لاقو ًاريمأ ةمجرتلا بحاصل لسرأ هدصقم ىلإ لصو امل مث لكلا نع افع َناطلسلا
 ُتْملع ينأل سيردتلاو [2١7 ءاتفإلا ] ةفيظو ىلإ ركسعلا ًءاضق هّتيطعأ دق ينإ هل لق

 هللا كمّلس كباتك ّيلإ لّصو : هصن امب ريمألا عم هيلع باجأف قحلاب ملكتي هنأ

 ٌردصي ال نأ ًادهع هللا عم يل نأ الإ كّرمأ ٌلِئتمُم ينإو ءاضقلاب هيف ينمأت كاقبأو
 هيلإ لسرأو هميظعت يف دازو ٌةديدش ٌةبحم ٌناطلسلا هبحأف تمكح ٌظفل ينع
 هرّرقم يف هداز ميلس دعب ةنطلسلل يلوتملا ًناطلسلا نإ مث اهّلبقف ٍرانيد ةئيّسمخ

 ًاباتك فنص دقو ًامهرد ©)[ يتئم ] يمويلا هريرقت ٌعومجم راصف ًامهرد نيسمخ

 نيئالثو نيتنثا 9417 ةنس يف تامو ( راتخملا ) هامسو لئاسملا تاراتخم هيف عمج
 . ةكمعستو

 "””يمهنلا يداه نب نسح نب ليعامسإ ْنب يلع 7

 ىلع أرقو ةاعنصب أشنو بفلأو ٍةئمو نيعبس 1١17١ ةنس هٌدلوم ٌئيناعنصلا مث

 نب دمحأ ٍةمالعلا يضاقلاو ٌيبرْغملا ليعامسإ نب نسحلا ٍةمالعلا انخيشك اهئاملع

 قالخألا ٌنَسِح كاردإلا دّيج ِنهّذلا ٌيئاف ءاكذلا عراب وهو امهريغو نطاق دمحم

 هيهذ لضافب دافتسا دقو « ةيلقنلاو ٍةيلقعلا مولعلاب ٌةريبك ٌةلْغُش هلو « ٍةبحّصلا ٌميرك

 مدعو اهنم حي امب ٌلّمعو ةلدألا ىلإ ٌليم هلو . بياجع ٍلئاسملا بيرغ نم داقولا

 . ايتفلا [ب ] يف )١(

 . نيتئم [ ب ] يف قفز

 . 2880 مقر 110/7 ) رطولا لين (6)



 مساقلا نب يلع نب ليعامسإ نب يلع ديسلا فن

 تاطابنتسالاو ةينهَّذلا تافّوصتلاو ةثحابملا يف ٌةوق هلو يأرلا ضحم ىلإ تافتلا
 قرافي ال هنكلو يفراعملا عاونأ نم ريثك يف قافل لاغتشالا ىلع ماد ولو « ةبيجعلا

 ّمامإلا انالوم ٍرصعلا ةفيلخ هب حّدمي ٌدعش هلو « ديفُيو اهنم ديفتسيو ةعلاطملا
 هلو « ةسيفن ٌةقيقد يناعم هنّمضْيو ٠ بلاغلا يف ٌدّيج وهو هللا هظفح هللاب ٌروصنملا

 يف ٌةبغَرو رومألا يلاعم ىلع ٌلابقإ . هب قيلي امب سنج لك عم يشملا ىلع ٌةردق
 نيتتثا 177 ةنس هنظأ هللا همحر تام مث هللا هافاع يح نآلا وهو . فرشلا

 . فلأو نيتئمو نيثالثو

 دمحأ نب مساقلا نب ىلع نب ليعامسإ ْنِب يلع ُديسلا 07

 2"”دمحم نب مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نبا

 مولعلا يف أرقو اهب أشنو ةراهشب بفلأو ٍةئمو نيسمخو ىدحإ ١١6١ ةنس دلو

 ُمّدقتملا ميهاربإ نب ىلع ٌةمالعلا ٌديسلا انحش هخياشم ةلمج نمو « هقفلاو ةيبدألا

 نب ٌنسحُُم ٌةمالعلا يضاقلاو ّيْشّبحَملا نيسحلا نب ٌوصان ٌةمالعلا ٌخيشلاو « هُرُكذ

 تقولا يف 5 ةديصقلا بتكي راصو بدألا ىف عّربو , يراهشلا مث ٌئماشلا دمحأ

 يف هعمج دقو « ةقئافلا يناعملاو ٍةلوهسلاو ماجسنالا نم هرعش يف ام عم ريقحلا

 اهّتعجرأ املو اهنم ّلقنلا يل رّتسيتي ملو اهيف ام ضعي ٌتعلاطو ّيلإ اهب ثعب ةنيفس
 ©”تايبألا هذه هيلإ ٌتبتك هيلإ

 [؟1١١لضيرقلا ٌرُدِب بذعلا كراّيثت نم هللا كداز يوحن تعب

 لضيرأ ٌضور نسُحلا يف اهكشني مل ٍةنج يف هنم يفرط ٌتْحَّرس
 ضيرعلا ليوطلا لوقلا هريغ نم 2هوأش نع رّصقيام تمظن

 ضيِهَم ٌييسك اِيْلَعلا ٌعّيرمف ًاعبرَم العلل ييحت تمد

 كلت يف ٌةريبك ٌةساير هلو مامإلا لآ رباكأ نم وهو اهظفحأ مل تايبأب باجأف

 )١( رطولا لين ) ١١1-158 /1 ملعلا رجهو . ( 371 مقر ) ٠١98/6 مقر 17١(.

 يناكوشلا ناويد رظنا (؟) ) 554 560 ( .



 فو مساقلا نب يلع نب ليعامسإ نب يلع ديسلا

 هدوفو يف هب ٌثعمتجاو هرم ماوعألا ةسمخلاو ةعبرألا يف ءاعنص ىلإ ٌدِفيو ٍرايدلا
 هيف عمتجن موي عوبسأ لك يف انل ناكو [ فلأو نيتئمو نامث ]( ٠١ /م) ةنس يف

 ٌتاحراطم هنيبو ينيب ثرجو ليللا رخآ ىلإ رهظلا ةالص دعب نم ءاعبرألا ٌموي.وهو

 موي يف ٌعامتجالا اذه دقُع امل هنأ اهثومضم ًاتايبأ بتك هنأ كلذ نم . نونف يف ٌةيبدأ

 هلو اهّكربأو مايألا ّدعسأ كلذب راص هنأو ةساحنلا نم هب فصوي ام هنع لاز ءاعبرألا

 بتك ُنسلجملا كلذ هّمضي نم ضعب نم يخارتلا عقو اذإ ناكو ٌعيدب ٌمظن كلذ يف

 ٌنَّسَح وهو « ءاعبرألا موي ةداعس ريرقت نع عوجرلا عقو لصي مل اذإ هنأ هيلإ
 بئاطللاو بفئارظلاو ٍراعشألاو رابخألا نم هٌدروُي امل هسيلج ٌلَميال ةرضاحملا

 « ةنسحلا ةلئسألا ريرحتو « اهنم هيدل نكي مل اميف ةدافتسالاو ةيملعلا تاثحابملاو

 عومجم يف يه ٌلياسرب [ هيلع ] ُتبجأو ًاريثك ًائيش كلذ نم َيلإ بتك دقو

 ٍةمهلا ولع نم هلو « ٍدراوشلا دييقت يف ٌةمهو دياوفلا ىلع ٌصرح هلو . يلئاسر

 ّيلإ بتك ةراهش ٍةنيدم هنطو ىلإ ًءاعنص نم لحر املو « ٌرفاو ٌظح سفنلا يفرشو
 : [ بكم ] كانه نم

 بجاوحلاب اقّللا دهع ىلإ ثراشأ
 ادغ ذإ كلبق لاحلا تككش نإ يلس

 بجاو َلِمهُم هارُكذ نع ٌُتنك امو

 بجاو َريغ ىأر له يبلق هيجاني

 يقراع ٌريغ يلأست ال يقّرأ نعو

 عملاط نيب امف اهيعارأ ٌتيبأ

 ىرأ الف ليج دعب ًاليج بْرُغَتو

 هنفج ٌمونلا قّرطي ال نمل ميقُي

 يتجهم ِكانْكُس نأ الول ٌءايلعأ

 اشحلا ٍتبّمذأ ٍدعبلا ران نإ ىلب

 يتقرل اهنم ُبلقلا قري نأ ىسع
 حتلا اهل اي حيرلا عم ىتح يل َتَعبتف
 ُثّدح الو ميسنلا به ام َيلثمك

 يسعئدأ ٌدهشأو يميلست لمأ ملو

 بكاوكلا ٌرْهُز هيف ءيش ٌفّرعأو

 براغ نيب ب امو يفرط هل ُوِيهَأ

 بئاجتلا ىف «تيطابقم يلقن

 يبراشم يدعُب دعب يل ْتَيَْذَع امل

 بلاطُم نم نيِلاطلا ليتقلا يف لهف
 بياطألا لعف ٌقْفَّرلاف يب ٌقفريو

 يسبراآسم لينب ىرشبلاو ٌةي

 بياكرلاب اهناطوأ ىلإ ٌةادُخ



 مساقلا نب يلع نب ليعامسإ نب يلع ديسلا عا

 بحاصُم تبت كلسمبًايكذ هُفْرَع حّفتي يضورلا رشنل ًامالس

 صتخي . بهشألا ريثعلاو ريبعلا نم ىكذأو . به اذإ ميسنلا نم قرأ ٌمالس

 ٌةرابعلا تلمتحا نإو . مارملا وه نم ىلإ ئدهُيو . ماظنلا هّوم نإو دارملا وه نم
 ّنسحأ ريكن الب ِكلاسلاو . كسانلا لضافلا يضاقلا . مارّملا هاوس امف هاوس

 يف هلحأو هللا هظفح . يناكوشلا ٌيلع ِنب دمحم ردبلا . ّينابرلا ملاعلا . كلاسملا

 : ينابملا العأ هاضر

 بياغرلا تافحتُم هيلإ قاسو هّمورني اميف ٌلومأملا هغّلبو
 [؟١؟1] بهاوملا ٌليزج ءالوأو ٌمعت - ٌةمعن وهف هرمع يف انل ّدمو

 امك ءاعدلل ًةدمتسمو . داهعلا ٍديدجتو ةيحتلل ٌةريقحلا ٌفرحألا تردص اهنإو

 : دابعلا بر ىلع هلوصو يف لّوعم ٌلوذبم وه

 بكاوسلا عومدلا ٌّتص اهِفْطُي ملو هّران ُجَجأت قوش نع ٌكيبنتو

 بياغ ٌةدوع لصولل ىسع ًاريرق مكلصوب يفرط ناك ٍلايل ىركذل
 بلاغ ٌبلغأ هلو اش فيك ىضم (ىضق امو ءاشيام انيف هّللف

 ديمحلا سارعألا نم . ةّرّتسملا نم يدنع ًةياغلا غلبف غلب امب مكل ةثنهتللو

 كّججوز كل حلصأو . كيلعو كل كرابو . ةّرُق مظعأ هيف مكتيعأل ا

 : كيلإ ّينهلا هّرِب نم ءاش ام قاسو اهَّلك كّتوؤُش

 بهاول يّدو نباي زكشاو كلذل ارتقم ةمحاف سارعألاب كيم

 بياحسلا ٌعومد تلهنا امو ٌموجن ترس امو قورب ثحال ام ٌدمحلا كل

 بلاطملا ىفصأب ًاصوصخم كرذقل 3 , شيعلا نم ضُفخ ىلع تمُدو

 بكاوكلا كلت نيب ٌردب كنإف رشم ةفالخلا 5 يف تلز الو

 براغملاو انُّدلا قرش ىلع َلازأ هب ثفدش يذلا انالوم ةفالخ

 : "يلوقب ٌثبجأف

 )١( ال4 -لا/ يئناكوشلا ناويد رظنا .



 مساقلا نب يلع نب ليعامسإ نب يلع ديسلا

 براشملا َوُْفِص َترَّدك مك ُنيِب ايأ

 بحاص َدَقَف يّيعَرج مك ٌرهد ايو
 ىونلا دي هّننج ام وكشأ هللا ىلإ

 هذهع مّداقت لصو ىلإ ّنِحَأ

 ٍقّرفت دعب عمجلا ٌرُهد بذنأو
 ايّحلا كحفاص ايقللا لزم ايف

 ٍةقرُق دعب ةدوع نم له كشيعب

 بياغ ةعول َتجّيه مك ٌُرجه ايو

 بحاص ٌدقف هدعب نم ٌىون سأكب

 بياجعلا مج ٌرهدلاو يدبك ىلع

 بجاو ٌرقحأ ٍءرملا َنينح نإو
 بكاوسلا عومدلاب هيلع يكبأو

 بكاس ِقْدَّرلا ٍنكذأ ٌثِلُم دوجب
 بياذ بلقلا 00 ٌبصل دوعت

 1ع

 ًارعاش ناك هدلاوو يح هللا هافاع نآلا وهو « ٍةلئاط ريغ ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 . هل مّجرتملا هدلو دنع ٌعومجم هٌرعشو « ًاريبك ًاسيئر رعشلا ٌريثك

 ةنس ناضمر رهش يف ةسورحملا ًءاعنص ىلإ هللا هافاع ةمجرتلا بحاص مِدق مث
 اننيب يرجيو يلزنمب ًّناضمر يلايل :يف ةءارقلا يف انعم رّضحي ناكو )١115(

 ٌناصغأ يلايللا ضعب يف رّضح هنأ كلذ نمف : ٌديملع تا ركاذمو ٌةيبدأ ٌتاحراطم
 هب اههّبش دق ام ريغ هيبشتب ناصغألا هذه هّبشُي نم تلقف اهُروَن حتفت دق قبنز

 : وهو ًاتيب كلذ بقع تلق مث نولوألا

 ثكاوكلا اهيف ْثِمْظَن ذق ٍدْدُمُز عامر يكحت

 : اذكه هلبقو هلعب بتكو تيبلا اذه ذخأف

 ُبعاك هيبشتلا ىدل ّدَق

 ثثكاوكلا اهيف تمظُن دق
 بياوذلا نهيلع ثلاج معاون ٌتافلاس وأ

 بزال نهيف وَلْول نم ٍةفوفصم لمارقب
 ىلإ ًاضيأ دفوو . ردت الو ةّيوَر نود نم ملقلاب بّثكلا ٌرادقم الإ فقوتي ملو

 ديضنلا ردلا ) ةامسملا يتلاسر ينم عمسو انٌّعامتجا رثكو ( 1؟18١5) ةنض ًءاعنص
 ىمسملا [ 3٠١81 يفّلؤم ةءارق يف انعم رّضح كلذكو ( ديحوتلا صالخإ يف
 راد دقف ةلمجلابو « هطخب نيفّلؤملا الك لّصحو ( رتافدلا دانسإب رباكألا فاحتإ )

 هَماوِق نأك ّرصغ
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 دقو « هضعب ٌدرس ٌرثكي ام ةيرعشلا ٍتابتاكملاو ةيبدألا تالجاسملا نم هنيبو ينيب

 «7يرعش عومجم يف كلذ ضعب ُتمّقر

 ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا ْنب يلع ٌديسلا
 "دمحم نب مساقلا نبا

 مولعلا ىلع ٌعالطا هل ناكو . لقسألا ٍنميلا بلاغب لِقتسملا ٌريبكلا ٌسيئرلا

 نم وهو حيادملا ٌر رع هيف هرصع ءارعشلو « ةيرعشلا ةعانصلا يف رهمتو ةيبدألا

 هدّيج نمو ٠ سائلا دنع ٌروهشم هّرعشو « نمزلا كلذ نساحمو نميلا رخافم
 اهُعّلطم يتلا ٌةديصقلا

 را و

 ©"قِلمُيو قرّولا ٌديرغت هقّرؤي قاتشملا اذكأ

 هللا دبع ديسلا قئادح يف مساقلا نب يلع نب ليعامسإ نب ىلع ديسلا ةمجرت شماه يفو 2.022(

 ىلص نأ دعب 18 ةنس رخآلا عيبر رهش نيرشعو يناث نينثإلا موي هتافو نأ ىسيع نبا
 لاقو . دمحأ هدلو كلذ ركذ . هّسفن تضافو « ٍتاريبكت ربك مث ملسو دهشتو ّرصعلا

 ةافد نأ يناكوشلاو هل مّجرتملا ةلجاسم دروأ نأ دعب "74ص هراصقت يف ينجشلا
 . ها هللا همحر 1770 ةنس ئلوألا ئدامج نم ةراهش هنطوب هل مجرتملا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح نم

 ٌةفلخي ملو فلأو نيتئمو نيرشعو عست ةنس يف يفوت ٠ : هصنام [ ب ] شماه يفو *
 . ؟ هلثم ةراهش يف

 . "٠8ص : راصقتلا رظناو

 1057/7 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 774/4 ) مالعألا . ( ١48/5 ١5١ ) رثألا ةصالخو (؟)

 .(93779 مقر

 :لعبو (9)
 هَقلات هاجشأ قرب ٍمَضِإ ىلع حالام اذإو
 هقرقري دخلا يف ٌّعمد اهرهظيو قاوشألا يفخُي

 تحت روقلا لها نع ويخامأ قرب اب هيإ
 ٌوشت لاط دق ىنضُم  ىّره ريسأل ىّرج ٌليزُش
 - تم رففلا ٌيرسع اهّيربَرَو ءاسحيفلا مير



 قفل

 قفز

 فر

 ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب يلع ديسلا

 : اهيف هلوق نسحأ ('1[ نم ]و
 (")[ هُقّفحُت ] روّغلا لهأ نع

 2و
 هقّوشت لاط دق ىَنْضُم 30

 دبخامأ قرب اي وآ

 ىّوه ريسأل ىّوج ليز

 : هذه ُثايبألا هرعش نسحأ نمو

 قوُشَملا ٌتصلا هبام مثكيأ

 عولَو ىلع ٌمارغلا ىفخي لهو

 ٌتص عزجلا ليمأ نع ولسيو

 يلوذع اي ينع كيلإ كيلإ

 ور تاناب ىلإ تلق يلف

 قورب ًانْهو هل ثحال دقو

 قوفحلا قْرِبلا هتْفج قّرؤي

 ٌقيقعلا هينيع نّفج نم ىرج

 قيفتسأ ةبابصلا نم ُتسلف

 "'قيفُي الو َّلَمَي ال ٌبورط

 لَك هل َّدَقلا قوشمم

 هقشاعل رجهلاب ىّرغُم
 ىرُت مالإ حفسلا ميراي
 هل نإف ّبصلاب ًاقفر
 هلحنتأو ٌدصلا هانضأ

 ولو دوجي لصولاب ىسعف
 از دق جّشل ينرت امّوأ

 هجرخُيس ٌدصلا اذ ىرأو
 ًافّرش ىبأت ٌسفن هلف

 اهركذتب ثكح كاذلو

 هتجهبو مالسإلا فرش
 . « ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . ام[ ب] يف

 . هددرت [ ب ] يف

 : هصئاام ( ب ) شماه يف

 تفتت روَجلا ىقشتي
 هقّْزمُي ريصلا عريلو
 هقدصتو قاتشملا يضرت

 هفلعت كارهب ابق

 ةقلمتو يشاولا ٌرِوُز
 هقّرطي ٌلايخ ليللا يف
 ' هّقّرحت رجهلا لوطب د

 ٌةِقلَطُيو ٌبحلا رسأ نع
 هقحلتو ريصقتلا اذه

 ةئأنت 1 !اب خال

 هقرسفمو زعلا مائسو
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 ةديصقلا هذه عنص امل هنأ نطاق دمحأ ةمالعلا يضاقلل فاحتإلا نع لقن نع ينهذ ىلع

 : اهلوأ ةديصق هتجوز تعنص ءيش بئيز ةبيدألا هتجوز نيبو هنيب ناكو



 يعفاشلا نيدلا ءالع يونوقلا فسوي نب ليعامسإ نب يلع ل

 )1١88( ؟!'ةنس جحلا نع ٌيناميلا ٌبكرلا َدُص امل ةديصق هدلاو ىلإ بتك دقو

 : اهُعَلطمو داهجلا ىلع هثحي

 ينامألا ٌتاياغ زجمعلاب الو 2يناوتلاب كردي سيل َكْرِمَعَل

 بحاص ٌدمحأ نب دمحم ٍّيدهملا نيبو هنيب تناكو . اهباب يف ٌةياغ يهو

 تقفتاو ًةفالخلا 27[ ٌيدُهملا ] يلي نأ لبق « ٍدالبلاو كلملا ىلع ٌةسفانم بهاوملا

 ٌيدهملا يلي نأ لبق ٌلجألا هكردأ هنأ هتداعس نمو « ٌةريبك نتفو ٌبورح امهنيب

 . اهب هربقو ّبِإ ةنيدمب

 ””ئعفاشلا نيدلا ُءالع يونوقلا فسوي نب ليعامسإ ْنِب يلع 0
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 ةنس قشمد مدقو ةئمتسو نيتسو ٍنامث 554 ةنس مورلا دالب نم ةينوقب دلو

 ©[ ةرهاقلاب ] مدق مث ةيلابقإلاب سردق 47[ ةئمتسو نيتسو ثالث ] ( 18)

 ٍنباو فاّوصلا ٍنباو يطايمدلاو مّيقلا نباو ٌركاسع نب لّضفلا يبأك ةعامج نم عمسف

 ريسفتلا ةفرعم يف مّدقتو يناليجلا نيدلا جات ىلع لوصألا يف أرقو ديعلا قبقد

 أرقي مث ةعامج حبصلا يلصي ًةنس نيثالث ٍدحاو مدق ىلع ماقأو ٠ لوصألاو هقفلاو

 خلإ نايعلا ريب نم مورلا ذخ 02يناب تنك نإ حدقلاو كتاصع

 . هلل ملعلاو اهتقرف ببس تناك اهلعلو
 . مدقت امك /٠١81 ةئس هل مجرتملا ِدلاو ًةافو نأل ( 1١8 ) ةنس لب )00(

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 111 نم ةدايز (9

 ةنماكلا رردلاو .( 514/4 ) مالعألاو . ( 1714 مقر ١549/5 ١8١ ) ةاعولا ةيغب (9)

 بهذلا تارذشو . ( 9171 مقر 407/15 ) نيفلؤملا مجعمو .( 04 مقر 78-1748

 . 2( ا80١//9 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 50/6١ - 93١

 .[ب] نم ةدايز (؟)

 . ةرهاقلا [ ب ] يف ()



 1ع يعفاشلا نيدلا ءالع يونوقلا فسوي نب ليعامسإ نب يلع

 ٍةدايع وأ بحاص ةرايز ىلإ هجوتي مث ًائيش هتيب ين لكأيو اهيلصي مث رهظلا ىلإ
 ٍراهنلا رخآ ىلإ ركذلاب لغتشيو عجري مث « ةيزعت وأ ٍةئنهت وأ ٍةعافش وأ ضيرم
 ةنس يف اهيلإ هّجوتف ٌّقشمد ًءاضق ءآلو مث هيلع ينُيو هُمّظعي ٌرصانلا ٌُناطلسلا ناكو

 يف هل نكي مل "”[و]] ٍةَفِعو ٍدياز ٍبّلصت عم ةرشابم َنسحأ هَوّشابف (757)
 ٌريثك ٍنونفلا ٌريثك ناكو « ملعلا ىلع لابقإلا يف هتداع ىلع وه لب ٌةمهن مكحلا

 هذه لاقو رانيد ّفلأ ةيعفاشلا ىطعأ ّقشمدب رقتسا املو . بثتكلا ٌريثك فاصنإلا

 . ةرهاقلا نم يعم ٌترّضح

 بلط مث « يميلَحلل جاهنملا رصتخم حرشو يواحلا ٌحرش اهنم ٌتافنصم هلو

 َةيميَت ّنب نيدلا ّيقت ٌحيشلا مظعي ناكو « ٌناطلسلا هْبِجُي ملف ءاضقلا نم ةافعإلا

 نبا نع ْجّرْفي بئانلل لق ّقشمد ىلإ تلصو اذإ هل لاق ّرصانلا نإ :لاقيو هنع بُذيو
 ناك نإف :لاق « يواتفلا لجأل :لاق ؟ نجُس ىنعم ّيأل دنوُشاي :لاق « ةيميت
 نبا رارمتسال آببس [ ب17 ] ٌباوجلا اذه ناك لاقيف هنع انُجرفأ اهنع 7[ اعجار ]

 نم ميقلا نبا جرخ املو . عوجرلل نِعْذُي ال ناك هنأل تام نأ ىلإ نجسلا يف ًةيميت
 ٌيونسإلا لاق . هثاحبأ ىلع ينثُي ناكو هلصوو همركأو [ 7١4 ] هب ّرُس هاتأو ةعلقلا

 ةيلقعلا ًاصوصخ اهيف عاستالا عم مولعلل انيأر نَم ٌممجأ ناكو : هتمجرت يف

 هيلع لّيحتو لاق « نييرضملا ءاملعلا ُرثكأ هب جّرختو هيلإ الإ اهب راشي ال ةيوغللاو
 ناطلسلل نّسحف 0[ ضارغأل ] ةيرصملا رايدلا نع َدْعبَي نأ يف رابكلا نم ٌةعامج

 ةلمج نمو « رذتعاف هب فطلتو كلذ يف ُناطلسلا هلأسف لعفف ماشلا ًءاضق هتيلوت

 ىلع مهّنِمحأ انأ ٌُناطلسلا هل لاقف ةكّرحلاب نوُذأتي ًالافطأ هل نإ ناطلسلل لاق ام

 : هرعش نمو . هدي طّسبو يفك

 نوف اهنم ّيلع ثلاوتو 2 مكنم وكلا ٌمراكملا ينئّرمغ

 .[ ب ] نم ةدايز )١(

 . ضارغأو [ ب ] يف 6



 رمع نب ركب يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نب يلع 2

 نوكي فيك ءازجلا يرعش تيل 2 يدنع قّقحت مكئاسحإ ًطرش

 ّقشمدب ةئمعبسو نيرشعو عست ا/14 ةنس ةدعقلا يذ ّرشع عبار يف هّتوم ناكو

 ' . هدقف ىلع ثرمانلا فّسأتو

 رمع نب ركب يبأ نب ناميلُس نب ركب يبأ نب يلع 5
 2""ظفاحلا يعفاشلا ْيمثيهلا نيدلا رون حلاص نبا

 نآرقلا أرقف اهب أشنو ةرهاقلاب ةئمعبسو َنيئالثو سمح 70 ةنس بجر يف دلو

 عيمج يف هقفارو تام ىتح ًارّضحو ًارّفس هقرافي ملو َيقارعلا َنيَّرلا بحص مث

 ةامحو ٌكَيَلَْبِو ٌقشمدو ٍسيقملا تيبو نيمرحلاو ةرهاقلاو ٌرصمب هتاعومسم

 تاعومسمب الإ رخآلا نع امهّدحأ درفني ملو « اهريغو َسْلُبارطو صْمِحو َبّلحو

 نيزلا نكي ملو «اخويشو ًاعامس هْيكُم ةمجرتلا ٌبحاصو « ٍةليلق ّمئاشمو ٍةريسي

 ريثكلا َبتكو ٍدالوأ ةدع اهنم قِزّرو هتنبا هجؤزو هيلع الإ هرومأ نم ءيش يف دمتعي

 بتك ٍدئاوز دارفأ يف هب "”[ ىَرَوو ] هب جّرختو اهّرثكأ هيلع أرقو نيزلا فيناصت نم

 ٍةَتَسلا بتكلا ىلع ئلْعي يبأو ٍراّزبلاو دمحأل ٍديناسملاو ّيناربطلل ةثالثلا مجاعملاك

 يف ةيقابلا ةسمخلا نم ٍبحاو ٌلكو نيدلجم يف ءاجف َدمحأ ٍدئاوزب ًالوأ ادتباو

 يف ٌَعيمجلا عمج مث فيئصت يف امهف ٌريغصلاو ًطسوألا َيناربطلا الإ ٌلِقتسم فينصت

 ٍنبا حيحص ةئاوز درفأ اذكو ( دئاوزلا عمجم ) هامس ديناسألا يفوذحم ٍدحاو باتك

 ( تامو ) باوبألا ىلع ميعن د يبأل ةيلحلا ٌثيداحأ بترو نيحيحصلا ىلع َنابِح

 تايعلخلاو تايناليغلا ثيداحأو نيدلجم يف رجح نبأ هلمكأو هضّئبف ٌةَّدَوَسُم هنع

 نم الك بّترو نيدلجم يف باوبألا ىلع ًاضيأ يّطُقَرادلل ٍدارفألا“"”[و] مامت ٌدياوفو

 مجيعمو . ( 711 مقر 7٠١/0 1١7 ) عماللا ءوضلاو .(7717- 537/4 مالعألا )١(

 نيفراعلا ةيدهو )7١/97( بهذلا تارذشو .( 94500 مقر 5٠١ 4١١ /؟) نيفلؤملا

 .(1400١1و ة401//؟ ) نونظلا فشكو . ( 71/6 )

 . هيّردو[ب ]يف ()
 . [ ب ] نم ةدايز (0



 41 روصنم نب مساقلا نب نيسحلا نب يلع

 اهيلع رورملاب مث هبتكب هناعأو فورحلا ىلع يلُجِعلا تاقث“[و] َناّبح نبا تاقث

 هريغ يفو كلذ يف هيلع ن ٍنيّرلا ٌةكرب تداعو « كلذ ّوحنو اهّبطُح لمعو اهريرحتو

 ِنيّرلا ةمدخو ةدابعلاو ملعلا ىلع ٍلابقإلاو دهزلاو ئوقتلاو نيدلا يف ًابجع ناكو

 ريثكلاب ثذحو هلهأو ثيدحلل ةّبحملاو رومألا نم ءيش يف سانلا ٍةطلاخم مدعو

 هلاح ْرّيغُي ملف كلذ عمو اورثكأو ُسانلا هنع ذأ ٍنيِزلا توم دعبو « نيزلل ًاقيفر
 َعسات ءاثالثلا ةليل يف ( تام ) ىتح هتقيرط ىلع لري ملو َحيشمت الو رّدصت الو

 يف هّماهوأ عّتتت هنإ .: ' '"رجح نبا لاق ةئمنامثو عبس ٠ ا ةنس ٌناضمر نيرشعو

 ٌمرسُي نوتملل راضحتسالا ٌريثك ناكو لاق « َمُثتتلا كرتف هبئاعف هّفَلبف دئاوزلا عمجم

 ةعرسل نظي يردي ال نم ناكو لاق كلذ َنيزلا ٌبِحعْيِف نزلا ةرشحب تاوجلا

 . ٌةفرعملا ظفحلا لب كلذك سيلو « هنم ظفحأ هنأ ٍنيزلا ةرضحب هباوج

 ْيلصؤَملا ياع نب روصنم نب سال نب نيسحلا نب يلع

 ٌءاملا ناكو « لصوَملاب ناكمب اعطقنم ىلعألا هّدج ناك ٍناكم 4 مسا ريغصتلاب

 هل ليقف ٌةفيطل ٌنيع هنم ثرجف ٍناكملا كلذ يف ةريفَح ٌرفحف ايؤر ىأرف هنع ًاديعب
 ةئمتسو نينامثو ىدحإ 581 ةنس بجر يف ةمجرتلا ٌبحاص دلو ةئيوعلا خيش

 خيشلا نع اهَحْرشو ةيبطاشلا [ ٠١51 ذخأو َنآرقلا أرقو اهب أشنو لصوملاب
 َبنيز نع ثيدحلا ٌممسو ةعامج نع مولعلا ٌرئاس ذخأو قاّرولا نب نيدلا سمش

 بجاحلا نبا ٌرصتخم حَّرشف فيناصتلا يف عرشو « امهريغو ٌّيَّرملاو ٍلامكلا ٍتنب

 حرش يف عرشو جاهنملا خرشو « ٌريغصلا ّيواحلا مظنو « يتاعاسلا ٍنِبا ٌعورفو
 نَسَح ناك : دادغب خيرات ليذ يف عفار ُنبا لاق . كلذ ٌريغو كلام نبال ليهستلا

 )١( /؟ ) رمغلا ءابنإ يف 73١(.

 47/1 ) ةنماكلا رردلاو . ( 1194 مقر 171/7 ) ةاعولا ةيغبو . ( 14٠0/4 ) مالعألا قف

 . ( 775/1١ ) نونظلا فشكو .( ٠٠١ مقر 6

 . 1١١( مقر 47 /” ) ةنماكلا رردلا نم ءانتبثأ ام باوصلاو [ ةيفوفلا ] ظوفحملا يف (*)



 روصنم نب مساقلا ني نيسحلا نب يلع 1

 يذلا وهو « ًانّيد ًاريخ ددوتلا ٌريثك ٍةئيهلا ليمج ِةّريلا َميلم ةرضاحملا فيطل ةرابعلا
 نأ اوف اهَلهَأ َمَمظَعْسَأ 8 : ىلاعت هلوق يف ٌروهشملا َلاؤسلا ٌيدَّمصلا 'هيلإ بتك
 [ أ51/] : لاقف ًامظن هلعجو [7 : فهكلا ] 4 اَمُهَوُفَيَصِي

 زجعُم ؛يكأ نآرقلا امنإ الأ
 هراصتخا ٌنوك زاجعإلا ةلمج نمو

 دقف اهّلهأ امعطتسا الإ كاذ امو

 رهاظ عضو يف ُءاّرغلا ٌةمكحلا امف

 ينأ اهلهأ امعطتسا اذامل ٌتلأس

 ْفِقت ملو مث سيل ٌراصتخا هيفو
 هياقنل ًاعقار ًاباوج كاهق

 لا حجر مكحلا يف ٍنالاحلا ىوتسا ام اذإ

 ةمكح ٌرهظأ حيرصتلا -يف ناك نإف

 اذ لوقي نينمؤملا ريمأ لثمك
 يف ءاج ٌظفللاو زاجيإلا ىلع اذهو

 ًاملاع دعب نم مظنلاب نِحتمت الف
 الف مهب يرْزُي ٌرعشلا نإ ليق دقو
 يغط امي ميظعل ١ هللا ٌدقفغتس و

 )١( هصنام ( ب ) شماه يف :

 ٍنالقثلا هب ىئدهُي نم مضف نفل

 ناعم طئيبو ٍظافلأ زاجيإب

 يناتَع نامزلا لوط يف ٌركفلا اهب

 نايبب هّلثم مهامعطتسا ىرُي

 ناش كاذ نإ ريمض ناكم

 ٍناشل كاذ نإ مهام عطتسا نع

 نامز ذنم ٍناحجُولا ببس ىلع
 نايِع يأرك ىنعملا هب ٌريصُي
 نايقتلي نييحامأو ءهٌر_ييمض
 ناج ةراقح وأ أش ةعفرل

 نامأب اوحّرص هيف نحن امو
 نايب نسحب ًاروشنم ّيباوج
 نادي ضيرقلاب لكل سيلف

 ناهرب قباس نم ىرت داكُي

 يناسل هيف لاط وأ يملق هب

 نركي نأ نكمي هنكلو يكبسلا لاؤسلا اذهب لأس يدفصلا نأ ناقتإلا يف يطويسلا ركذو

 ةمجرتلا بحاص ىلإو ًارثن يكبسلا ىلإ هبتك نوكي نأ نكميو امهيلإ لاؤسلا اذه بتك
 : هلوأو مظنلا

 نارمقلا هل ايحتسا ههجو ادب اذإ نمو ةاضقلا يضاق انديسأ

 . هلل ملعلاو اهركذ عضوم اذه سيل ةريثك ةبوجأ ةلأسملا يفو . خلإ



 عى يلع نب رمع نب فسوي نب دواد نب يلع

 تامو يدَّفَّصلا رعش نم ًافلكت ٌّلقأو ًاماجستا ٍدثكأ هدعشو : رجح نبا لاق

 . "ةكمعبسو نيسمخو رسمت 708 ةنس َناضمر يف لصؤَملاب

 لوسر نب يلع نب ّرمع نب فْسوي نب دواد ْنِب يلع
 ©)نصيلا ٌبحاص « روصنملا نب رفظملا نب دّيؤملا نبا دهاجملا ُكلملا

 هّمع نبا هيلع راثو )71١( ةنس ةججِحلا يذ يف هيبأ دعب ةنطلسلا َيِلو

 هرصاحف ديرب ٌدهاجملا رقتسا مث « امهنيب ٌبورح ُثّرجو روصنملا نب ٌرهاظلا

 ةاعنص َبحاص نيدلا حالص َمامإلا ٌدهاجملا بتاك مث راصحلا نم ُتَبِرخف ُدهاظلا

 دهاجملا ىلإ ُرمألا َلآ نأ ىلإ ٌةليوط ٌصصصق مهل ثرجف ًاركسع هيلإ لسرأف
 ىلع اهل ًابابو ةبعكلا ةوئمِك رضحأو (/41) ًةنس ٌجحو اهّلك دالبلا ىلع ىلوتساو
 املق « كلذ نم هونُكمُي ملف ًاريثك الام َنييكملا ىلع قّرفو ةبعكلا وسكيو هّيكري هنأ

 هيلع ضيق ن نأ ىلإ هيراحف َديؤملا َبّقْلو ةكلمملا ىلع َبّلغ دق هّدلو دجو عجر

 اوفلتخاق نييرصملا لمحم ىلع ُهَلمْحَم مدقف ( 101 ) ةنس يف ٌجيح مث « هلثقو

 ٍنميلا لهأ يف لتقلا رمتسا مث . ّدهاجملا ةكم لهأ دعاسو ٌبرحلا مهنيب عقوو

 لحو ٌيصانلا ُناطلسلا همركأف ةرهاقلا ىلإ لمُحو كيمأو ٌدهاجملا رسأو اومزهناف

 ضعي هعم لسرأو «٠ « هدالب ىلإ هزهجو هيلع عّلخو هّلمحي الام هيلع رّوقو هذيق

 كَرَكلا ىلإ يجف َرْصم ىلإ ديعأو هكسمأف هنم رف عيتيلا ىلإ لصو املف وئارمأ

 . ( 48/5 ) ةنماكلا رردلا يف )0(

 : هصن ام ( ب ) شماه يف (؟)

 لغتشا يديبزلا نيدلا قفوم يجرزخلا ساهو نب نسحلا نب ركب يبأ نب.نسحلا نب يلع
 يف رخآو فورحلا ىلع رخآو ًاريبك ًاخيرات هدلبل عمجو هيف رهمف خيراتلاب جهلو بدألاب
 ةنس رخاوأ يف تام ًاحدم يل بتكو دييز ةنيدم_ يف هب تعمتجا ًارثان ًامظان ناكو كولملا

 ' . هللا همحر رجح نبا ظفاحلل رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإ'نم ىهتنا نيعبسلا زواج دقو 7

 مجغمو . (78417- 581/4) مالعألا .(5١١1مقر 50 . 19/9 ) ةنماكلا رردلا (6)

 ْ . ( 535 مقر 170116 /5 ) نغألا ضورلاو . ( 9817 مقر 44٠/1 ).نيفلؤملا



 يورهلا دمحم نب ناطلس نب يراق يلع الم خيشلا عم

 10707 ) ٌةنس َنابعش يف هنع جرفأف نسح ُرصانلا [ ٠١ ] عِلُخ نأ ىلإ هب سيُحف
 لصوو « ءارمألا ضعب ةعافشب كلذ ناكو 2')[ راسم ] هتكلممو هدالب ىلإ ديعأو
 ترّبد دق ّجح امل هّيدلاو تناكو . تام نأ ىلإ هتكلمم يف ماقأف نميلا ىلإ
 بكر هنأ يوُرو . راَجتلا ىلإ ثبتكو َحلاصلا هّدلو تماقأ هُرْسأ اهغلب اّملو ةكلمملا

 ءاملا هبرش ىلإ هعزانو ٌناصحلا َشطعف لينلا ء ءىطاش ىلع ّرمو ًاناصج قلطأ نأ دعب
 يضع نإ لاقف هئاكب ببس نع هدنع ناك نم ٌضعب هلأسف ءاكب ٌرحأ ىكب مث هاقسف

 لينلا نم هسّرف يقسيو ةيرضملا ٌرايدلا كلمي هنأ نميلاب وهو هل ركذ نيمّجنملا

 فّرع لينلا ءام نم برشي يتقولا كلذ يف هّسرف ىأر املف كلذ ّعوقو نظي .ناكو

 عبرأ 4 ةنلس 21[ ئلوألا ] ئدامُج يف تامو 2 هيلإ ريشأ يذلا وه ٌرّدقلا كلذ نأ

 .٠ ةئمعبسو نيئسو

 ©0ئفنحلا ُيورّهلا دمحم نب ناطلس نب يراق يلع الُم خيشلا 5

 نباك نيققحملا نم ةعامج نع ذخأو اهب رقتساو ةكم ىلإ لحرو ةاَرهب دلو
 حرش ) و ( لئامشلا ٌحرش )و ( ةاكشملا ٌحرش ) اهنم تافنصم هلو يمئيهلا رجح

 حرش )و ( ءافشلا حرش )و ( ةبخُتلا حرش )و ( ةيرزجلا حرش )و ( ةيرتولا

 يف [ ب1 ] ةّيتجلا ٌرامثلا ) هلو ( سومانلا ) هامسو َسوماقلا صخلو ( ةيبطاشلا

 ةيلقنلا ] مولعلل ٌعماجلا : هفصو يف ٌئماصعلا لاق . كلذ ُريغ هلو ( ةيفنحلا ءامسأ

 يلوأ ٍريهاشمو مالعألا ٍريهامج ُدحأ ةيوبنلا ةنسلا نم عّلضتملاو «؟)[ ةيلقعلاو
 ٌيعفاشلا اميس ال ةمئألا ىلع ضارتعالاب نحّتما هنكل : لاق مث ٠ ماهفألاو ظّفحلا
 سيل هتافلؤم دجت اذهلو هيدي لاسرإ يف كلام مامإلا ىلع ضرتعاو « هباحصأو

 .[ب] نم ةدايز )١(

 .[ ب ] نم ةدايز (؟)

 نيفلؤملا مجعمو .(15/0-17) مالعألا .(185- ١80 /*) رثألا ةصالخو (9
 , (7/47* ال١0 /8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 58506 مقر 117/5 )

 . ةيلقنلاو ةيلقعلا [ ب ] يف (:)



 عم دمحم نب دمحأ نب ناميلس نب يلع

 ءايلوألاو ءاملعلا نم ٌديثك اهتعلاطم نع ئهن 21[ َةَمَث ] نمو « ملعلا ٌرون اهيلع
 فلاخي ام نيبي نأ هنأش دهتجملا نإف هتلزنم ولع ىلع ٌليلد اذه : لوقأو . ئهتنا

 ٌُدِهاظ ٌةاكَّش كلتو - ًاريقح وأ ًاميظع هلئاق ناك ٌءاوس هّضرتعيو ًةحيحصلا ًةلدألا

 . فلأو ًةرشع عبرأ ٠١14 ةنس ةمجرتلا بحاص ٌةافو ناكو  اهراع كنع

 ٌءالعلا دمحم نب دمحأ نب ناميلس ْنب يلع ٠

 2”يلبنحلا ُيحلاصلا يقشمدلا

 اهب أشنو دارمب ةئمزامثو نيرشع 47١ ةنس نم ًابيرقت دلو يوادزملاب فرعُيو

 ىلع أرقو ّقشمد ىلإ لّوحت مث فسوي نب دمحأ ىلع هقفلا يف أرقو َنآرقلا ظفحف
 ّقشمدب ءارقإلل ىّدصتو اهئاملع نع ذخأو ةةرهاقلا ميق مث « نونفلا يف اهئاملع
 نم حجارلا ةفرعم يف فاصنإلا) اهنم . فيناصتلا فنصو « ءاتفإللو ٌرضمو

 يف لوقنملا ٌريرحت )و . دلجم يف هرصتخاو « ٍرابك ٍتادلجم ٌعبرأ ( فالخلا

 « نيدلجم يف ( ريرحتلا حرش يف ريبحتلا ) هاّمسو هٌحْرْشو ( لوصألا ملع ديهمت

 ىلإ ذاقنم ٌفِصنم نونفلا نم ريثكل قّقحم نم ٌملاع وهو « كلذ ريغ ٌفيناصت هلو

 . ٍةئوِنامثو نينامثو سمخ 886 ةنس ئلوألا ئدامج يف تامو ٌعِرو ٌفّفعتُم قحلا

 ©"”يناعنصلا مث يراّمعلا حلاص نب يلع ١

 « ريسيب اهدعب وأ ريسيب اهلبق وأ « ففلأو ٍةئمو نيسمخ ١١6١ ةنس ًابيرقت 7 دلو

 يف كراشو بدألا مولع يف عّربو نونفلا نم ريثك يف هرصع ءاملع ىلع أرقو

 ةسدنهلاو ةئيهلا ملعك ٍنونف ةفرعمب دّرفتو ٌةيوق ٌةكراشم ثيدحلاو ريسفتلا

 .مئ[ب ]يف (0)
 نيفلؤملا مجعمو . (17917/4) مالعألا . ( 5١ مقر 7117 556/6 ) عماللا ءوضلا (؟)

 نونظلا فشكو .(40/0“3-747/) بهذلا تارذشو .( 9658 مقر 447/5

 . (7/95/8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( ١/617"

 . ( 14 155/5 ) رطولا لين ©



 يناعنصلا مث يرامعلا حلاص نب يلع 1م

 نساحملا نم ريثكب ٌدّرفتم وهو «ّنسحلا ّرعشلا منو َقيافلا طخلا َبّتكو موجنلاو
 ُدّيِج ةسايّبلا محض رّوصتلا ٌعيدب ِكاردإلا ٌيوق ٌييكذ هعومجم يف ريظنلا ليلق
 هللا نا همحر نيسحلا نب سابعلا ّيدهملا مامإلا انالومب هرمأ َلوأ لصتا . ريبدتلا
 نم هيدل امل هرثؤُيو هيلإ ليمي ناكو هئارزو دحأ كلذ دعب راصو ؛ ًالامعأ هآلوو

 ىلع هيوم لبق مّرعو هيلع ناك ام ىلإ هل داع مث ًاليلق هنع فرحنا مث « « لئاضفلا

 هللا هظفح هللاب ٌروصنملا رصعلا ٌةفيلخ انالوم عيوبو « تامف هيلإ ةرازّولا ضيوفت
 سمخ وحن كلانه يقبو « ّينميلا رطُقلا يف ٍةيالو ُكبكأ وهو « اخملا َردْنِب ءآلوف

 لهأل ٌدِروَم [ ٠١11 كلذ عم وهو « هريبدت َنسُحو هّتيالو ُسانلا ركشو َنينس
 عرسأ يف هديفتسيو هفرعي ال أملع هيدل ىأر نم لك نع ذخأيو لئاضفلاو ملعلا

 ةفيلخلاب لصتي ناكو « ةضيرع اينُد عمج دقو ءاعنص ىلإ اخملا نم داع مث « ٍةدم
 مايأ دعب مث « هودعبأف ءارزولا نم ٌةعامج هدمحف تاقوألا نم ريثك يف هللا هظفح

 هكالمأ ضعب ىلع َةفراشُملاو نميلا ٍنيادم ضعب ةطاسو مامإلا انالوم هيلإ ضّوف

 ناكو ًةديدع ٍتارم ةفيلخلا انالوم ماقم يف هب ٌتْعمتجاو « ءارزولا ةلمج نم راصف

 يف ٌةدوجوم يه َلئاسرب اهيلع ٌتِْبجأ لئاسمب ينلأسو « ٍةديفُم لئاسمب كلانه ركاذي
 هلوق يف [2١7 نيرتفملا ] مالك نع هتوم لبق هنع ينلأس ام ٌرخآو « يلئاسر عومجم
 يرشُخمزلا ىلع تاضارتعا لاؤسلا يف دروأو 4# َلِزاََم ُهَتَْدَم َرَمَفْلاَو ط : ىلاعت
 ( لزانم ٍرمقلا ٍريدقت ريسفت نع لئاسلا ٌباوج ) اهُتيَّمس ةلاسرب هنع ٌتْيجأو دعسلاو
 عم اهريغو بدألا مولع نم هيلإ جاتحي امو ءاشنإلا ةباتك داومب ٌدّرفتم وهف ةلمجلابو

 . هُريغ هيلع زدتقي ملام ىلع كلذ نم رادتقالاو ةياغ ىلإ رثنلاو ٍمظنلا ةدوَج

 ةقد نم هل امل ةغالبلاب نيدّرفتملا نيمّدقتملا لضافألا نم ًاريثك لّصفي هنإ يرَعلو

 ةردقلاو ٌففصولا هنع رّضقي ٍدح ىلع طخلا ٍنسُحو ٍةقيقدلا مولعلا ٍةسراممو نْهّذلا

 نم هل رهبني ام كلذ نم هلو « لعفلا ىلإ ةوقلا نم عئانصلا نم ريثك جارخإ ىلع
 عيطتسي ال ام هقحأ يف هتحرش ام قدصو هدُرفت ةلدأ نم ركذأسو « ةقيقحلا فرعي

 نيرسفملا [ ب ] يف ()



 ماب يناعنصلا مث يرامعلا حلاص نب يلع

 هب رختفي نمم وه لب هّتفصو ام ّقوف هنأ كلذ ىلع ٌعّلطملا َمّلعيل هّراكنإ ٌُرِكنملا

 مظنلا ٌركذ ئوعدلا هذه حيحصت يف يفكيو « روصعلا نم همّدقت ام ىلع ٌرصعلا

 تلمتشا دقو ( 1١189 ) ةنس يف هب هفِطعتسي ٌيدُهَملا مامإلا ىلإ هبتك يذلا رثنلاو

 ىلع مظنلا تويب نم تيب لكو ٍةنسلا هذه خيرات ىلع رشنلا رَقِف نم ِةرْقِف لك

 ٍرثنلاو مظنلا ةسالس عم ٠ خيرات زجعلا يفو خيرات ردصلا يف « كلذك نيخيرات

 ٌرادتقا ٌعظي ال لب رصعلا اذه لهأ خيارق هيلإ ْعّلبي ال ءيش اذهو « فّلكتلا مدعو

 ٍدَّمعم مالك يف هب ءاج دارفألا نم ٌدرف هيلع رّدق نإو هيلع ةمّدقتملا روصعلا لهأ

 انرشأ [2١7 يتلا ] ًظافلألا هذهو . يناعملا تّرِجُّمو ًظافلألا هيف تيعوُر دق فّلكتم

 : اهيلإ

 رهللا دمحبف * يرابلا ميلحلا ٌمراكم هتّمع * يراّمعلا ٌيلع هلإلا ٍدابع ُرقفأ لوقي

 هلالج لج لاصآلاو َرَكبلا ين هّركشأ يدجبو * لالهلا جو ادب امك ءاشنإلا ٌلهتسا

 آامئاد ىلاعت َنتميو َدَمب َلاقثلا باحسلا ءىشني * دن نعو هكلُم يف هل ٍةكراشم نع

 باغ ام هلآو « دمحم انديس ىلع ًادبأ نالمكألا ةمالسو ةتالصو * دع الب ًادبأ

 : دهشتساو هناسلب ينهم ّيدهملا ىدانؤ . دّدجو لاله

 يهاب ًامئاق ًاقرُشم ًارينم الاله ىلعلا مياق يف ٌتلزال ىرولا كيلم

 ىلاعت برلا نم ٌٌ_و_صن اهبو ئلاوت مكن يف تلزال

 229[ناميإلاب انلعجف انّذلا نكر هب تلز الو نمحرلا نوعب هل ًاناعم تمدف ]

 يهان ًارمآ ىدهلا َنكُر "”[ انل ] َتمُدف ًامُعنأو ًارورس ايندلل ٌءىديو

 يف ٍرجألا روف كل * ديرتو ئوهت ام ّدجب ًاليان * ديدج شيع يف َتْحِرِب الف

 * ديمحلا زيزعلا نم هب كاوجر لينب ًارّشِبم * [ ٠١8 ] ديعسلا رهشلا
 يهاشلا هبيط نم كافاو انثلا ُبيطو ًانلْعم زوفلاب موصلا ٌرهش مّدقت

 .ام[ب] يف )١(
 . [ ب ] نم ةدايز (؟)

 . اهل[ ب ] يف (5
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 هب َتْرُحو َتْنُه اذهبو * ماعلا اذهب ٌرجألا كل َدُّم * ماركإلاو لالجلا يذ زعب
 : تئشام

 يهال هل ٌدجب رْكُش نع تب امو ءهبرل ًارجأ َتْلن ماع لك يفو
 كالوو ىلعألا عيفرلا يفرشلا ّدحب كأّوبو . ىلوأ امم دوجب قلخلا بر كداز

 : ىلوملا معنو ًاهْجو ىلاعت كالوأ ام مغنف . ىلوأو ًادبأ قلخلا باقر

 يهال الو نيش سيل رطش لك ىلع ًاخّرؤم ٌبحُملل ًالوق كنودو
 ٌمكحم ءاج اذهلف . هّمْنم مار نم ىلع اعّمت ديز . هّعجس ّلك هب خرو اّملو

 . هّعمَجو هقيلأت موري نم اهيف زجعأو . هعنصلا

 يهاس افّجلا لوُط دعب ينع َتْرِص امو ًارٌكَذم يلاحب اجامل كييف

 كيهّئنأف يرمأ نع يهاسلاب تسل . يلاقمل مهفي ُفيرشلا كُّمهف ٌبجع
 . يلامآ ْثَلَمك اهب َتيِقب ْنِئلو . يلام ٌلج وه يبر نم كتيفاع ٌلامكف . يلاحل

 يهاز ٌرونُم هرون شيع نسُح ىلع ٍدعقم ٌفرشأ دجملا يف ًادعاص مُّدو

 بئاوشو ِنتِفلا يداوَب نع أبوجحم . نّمزلا ٍبْيَر ثودح نم ًاملاس هب انمآ
 ةينالعلاو رسلا يف ًامئاد هب رّكشاو ةين لك هب هب خلصت هلل ادمح زثكأف . نَحإلا ِكْبَح

 [ ب3 يمان نيل ءزهد رع ادبمب هّناله ىفاو موصلا لاله اذيهف

 . ًاديمح ًاشيع ٍدْعس ميعن ماودب شعو . ًاديدج ًارمعو ادب ًازع نآلا بفنأتساف
 . ًاديدم ًارمعو ًامئاد هب ًارجأ ٌنهتف ٠ اديعف ًاديع هيلايلو همايأ ماودب ُقِلخأَو

 واجلاو ٌرعلاو لابقإلاب ُديْخلا وه انهم هيف ٌتيطعأ امب َّنِهَت
 . لاقملا دّيجب ىّضقناو . منو هدادم هعّدبأ امو . ملقلاب بتُك ام ّمتو ٌَرِجنَأو

 . لابقإلاو رصنلاب رشب نأ دعبو
 هلل ٌدمحلاف ٌءادعألا اهل تبتو ًآلباق حتفلاب للا ٌرصن ءاج دقو

 همركب َكلوْخُيو . كيلع هتمعن مامتإب . كيلإ نسحُي نأي ىلاعت انبر نم لأسأ
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 [ ٠١91 . كيدي نيب نمو كفلخ نم هنمأب كطوحيو . كيدل امب ًايْئهم هدوجبو

 يف الإ هنم ءيش يف صقن ال'')[و] يفاو تايبألا عيراصمو رقفلا هذه ٌباسحو

 كلذ ريغ يف ًاصقن 2")[ ةّمث ] نأ ّنظ نمف طقف ٌدحاو هنم ّصقن هنإف ٍدحاو عضوم

 ّملع ةقيقحلا نيعب ًةعطقلا هذه لمأت نمو . يفيرحت وأ ّناظلا نم فيحصتل امإ وهف

 نم ضعب نظي ناك نإو ٌرقِفلاو تايبألا ضعبو . لضفلا يف هتبترَمو اهِيِشْنُم ّرادقم

 نم ّلكل نإف هعاب روصق نم الإ كلذ امف نحل هيف نأ بارعإلا مولع سرامي مل

 . ةيبرعلا يف ًاهيجو ًاهجو كلذ

 هل ًاعّدوم َّيثنلاو مظنلا اذه ٌيدهملا مامإلا ىلإ بتك ّجحلا دارأ امل مث

 : هظفلو ًافطعتسمو

 220 ىنع و ٠ بيبشتلاب ٌملقلا قطن نإو ىلاعت هدّمحنو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 عوص اذهلف بيسنلا ال ٍدْضقلا ٌةبسانم هُدْضقف . بيرقلاب ٍديعبلا ضّرغلا نع

 : لاقف يفخلاب حّرصو . لالهتسالاب

 ٌرافتغا هل نوكي ال ٌبلذو ٌراثِعهل لاقي ام ٌمرُجَأ

 رامهناو ٌلامهنا هنم رج 2 ٌفرط تيذعتلا -بجوتسي لهو

 راسكتاو ٌتفعَض هاهني الو يباصتلا نع قيفُي ال ٌبلقو

 راوي هل ٌلالهلاو ٌمِيَم ٌطْرُق ًءازوججلا هل يبظ هب

 ٌرافثلاو ٌةلالّملا هنم يلو يحورو نم الب يلام هل

 هل ّحص اًملو . نوفجلا ماهسب يبلق َفّكضو . نويعلا فايسأب يداؤف َحَرَج

 ملعو . ىونلا ٌليسارم فرطلا ىلع ُنوفجلا هل تورو . ىوهلا ُثيدح بلقلا

 كلذ ءافجلاب لّلع . هيلع ٌفوقوم يعمد ُلوصومو . هيدي يف ُنَّنوُم يبلق نأ ُدهدلا
 : لاحلا ناسلب هنع لاقف . لاصولا

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.

 ) )5.مث[ب] يف
 ) )29ىنك اهلعل .
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 ٌباصِق اهيلايل ًامايأو  ًاشيع هيف انْمِهَن ًارهد ىقس

 راكذا هيضامل يدنع امف مون ٌثتاغضأ هنأك ّرمو

 . نَحملا مايخ لاحلا ىلع هقورص ْثّبصن اّمل . نمزلا ٍريكتت ٌةفرعم يناسنأ
 نع هّئفَرصو عوضوملا ٍلذاعلا مالك تلمهأ . عوفرملا شيع ضْفخب علو املو
 هانغأو . عوبتملا نع ٍلذعلا عابتا نم هافك ام ًانّيبم ُتلقو . عونمملا وهف ءارغإلا
 : عومجملاو مالملا نم ىنثملا نع

 ©[ دارتغالا] هانج امب ماقو هد َلّذعلا كافك دق ٌلذاعأ
 راعتسملا ٌبابشلا هقرافو ايازرلا هثباصأ ىّنف ٌمولت
 ٌلارتغالا اذه كيبأ ٌبِمَحَل  وبصي نيرشعلاو سمخلا َدعبأ

 دّرج . هانبم رّيغتف ًانيَغ هّئيع ثبلقناو . هانعمو ىوهلا ُفيرصت هنع بهذ

 نم ريغصتلاب هّلوصأ رّيغو هفيعضتب هّيّدعت ٌنامزلا طقسأو . هفيفختب هّتدايز ٌراقولا
 . هّلتعمو هفيفلو هحيحص ركذب يناسنأ ىتح . هلصأ

 رازّم الف نوكي نأ ئىشختو تلاطو ْثْضَرَع ىؤن ينفّوخت

 رادبلا كب ٌقشُيال كسفنب الهم ُنَِبلا َّدََجأ دقو لوقت

 راع تنك امهم كيلع سيلف هوانث ىوس كادي ٌبِسكت ملو
 راقُكلا كيف ىلع ثراد الو اياندلاب كّضرِع َتْخّطل امو
 ]7١١[ راهتشالاو افخلا ٍناَيِسو ٌمزع كنم ٌةماقإلاو ٌءاوس
 ٌلاختفا هل ناك .ءناك ىتنأف  ٌضْوِعو ٌسسفن هل تفرش نمو

 ىلإ اهبَرقأ ام . عوضوملاو ٌلومحملا هب ئواست . عونمم ريغ قطنمب ثملكت
 ضرَعلا نع ينغُي لصفلا َنْظْيَأ . لايخلاب مهولا نع اهّدعبأ امو . لاحُملاب سايقلا
 ٌرلخلا ثدصق امل ٌتلقف . مامتلا ىلع ّدحلا نيعي ٌننجلا لاخُي وأ . ماعلا

 : عنملاو ٍطرشلا نيب تواسو . عمجلاب

 . راذتعالا [ ب ] يف فق
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 ٌراَخَفلا وه ميركلا باب ىلإ

 رابطصا ميضلل هيلع رعي

 راقتحا اهيف ىنلانام اذإ

 راج كاريجلابي ايندلا يم
 ٌراد ضرألا ٌلكو ٌبرت مهل

 ُبألا ناكو . رفانتلا صولُخب ٌةبارّعلا تلازو . رهاظلا يف مهيناعم ثدحتتا اذإ

 هفّرش نَم مهتلبج نع دعب . ءاوهألا ٌقباطت ٌلاحلا ىضتقا دقف . ءاوح ٌمألاو مدآ

 ٌرابخإلا هيف رّذعت بولسأ نم هّعارتخا أشنأو . ةيلقعلا ةقيقحلا ىلإ زاجملاب هّقلاخ
 راكتتساب ًاحّرصم ُتلقو . نمزلا بئاون نم هب تذل اذلف . ةيرشبلا تافصلاب هنع

 يدصق نإ ِكلابأ ال ىنيعد

 ٌرح ٌداؤف ناوّهلاب ئضريأ
 رادب يل ٍةبحألا راد امو

 يرادو ٌبابحأ بابحألابف

 يبْرَيو يناوخإ سانلا لكو

 : نّحملا هّننج ام

 ينإ ءايلعلاو دجملا ًداعم
 لاله وكشي ول ٍراجلا عينم
 نم ًافئاخ ليل هافاو ولو

 ىستح َمايألا بذه ٌكِيم
 ًارْئسق ضرألا عاقب يف رّيطو

 ئشخُت ثيل ٌةوطس الولو

 نم هاطع بوشي اال ٌميرك
 دوج دصقل هادي ُتَتسمل اذإ

 ِكّق مويب هادي ٌثسمل نإو

 يلاعملا بسك يف هيلع نوهي

 يلايللا ٌتايانج ثرفّتغا هب
 ًاملعو ًاملح هردص نّمضت

 ًاملع ُثددزا ام اطْغلا فْشُك ولف

 ٌرامتثا يدْهَملا ىلإ يلو ماضأ
 ٌرارٌسلا هقراف ّصقنلا هيلع

 ٌراهنلا علط ام حبصلا موجه

 راجحلا ٌهصلا هتاوطس تّشخ

 راطتسُم بلق لكف هاد

 ٌرامحلا بالا ىلع همحازل

 راقو هل فضي ال يلح

 ٌرارضخا هل داع ٍدوُعلا سْئِئيب

 ٌرارمحا هل ناك فيسلا َلاصَت

 ٌرلاسي يراسلل هارسُي يفو

 راضُتلا بهذلا ادعلا ذأ يفو

 ٌرادَّملا ُكلَقلا لعوب داجو

 ٌراحبلا هب ساقثال ًاريزغ

 ٌرانملا ٌمَّلعلا وه ملع ىلع
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 راقتفاو ٌجايتحا كاودذجب مهيف ّقبي مل ٌملاع كّؤادف

 هيبشتلا نع ئينغ ُدَرْفُملا هدوُج ٌلامكو . نايبلا نع نغم عومجملا هنايب ٌمرك
 نأ يل فيكف ةءانثلا ُتلطأ نإو . هياعنإو هّرِب ركشب موقأ ال فيكف . ناكمإلاب

 نابلب يناذَغو . [ 7١١1 ًاريغص ينابر يذلا وهف . هياركإ راشغم رشُعب هحّدمأ
 تنك هيلإ ُتددم اذلف ( اهدّدعأ الو اهنم ٌدعَأ . ٌةغباس ّيلع ٍدايأ هل ) ًاريبك هماعنإ

 . [ !59] راّوجلا نمزلا نم وكشأ امب ًاحّرصم تلقو . راذتعالا

 ٌراكلا ُبَوُّللا هدنع تحخانأ ٌدبع كادف نينمؤملا َّريمأ

 سوقب ًالاتحم ٌرِهدلا هامر

 ءامتنا يلو ٌنامزلا ينُفِسنيأ

 ًانوع َمايألاو تنكام اذإ

 ٌناوبلا هّمّهسأ نائدَحلا نم

 رايخلا كلف اهّروَججو يلع

 راغّصلاو ٌةَلَذَملا ّيابوثو
 ُرارُصلاَو ٌةَدَّضملا هنع ثّلخ

 هل قر . ءادتعالا مهوت ىلع هّئْضَقحو . ءادتبالا نيقي ىلع هّتْعفر ٌدبع
 ُتبصُت . تباوثلا ٌموجنلا هل ةمحر َكّوحتت نأ تداكو . تماشلا هل ىّثرو « دساحلا

 عّرفي لهو . بياونلا ٌلويخ هناديم يف ْتَّضَكرو . بياصملا ٌمايخ ؟'”[ هعبَرب ]
 . كِيّدُس ريغب ليلذلا ْرِعي وأ . كترضح ريغ ىلإ ُفياخلا

 شيع كنضب ميِقأ نأ امإف

 رع بوثب مهقأ نأ امإو

 ٌرامُدلا هترضحب ئمحُت نمو
 ٌراذِح ٍرَدق نع هانغأ نمو
 رانتسملا ُلالهلا ّصقن دقو

 راطقلا فخ دقف ٌبلق الو

 ًامامذ ئعري نم ٌّنحأ تنأو

 ًاصقن زاح ام يذلا اذ نم معن

 ٍنيطو ءام نم ٌءرملا سيلأ

 ٌنيعو دي كنُخت ملام اذإ

 تدم ّدي تبت . هَبُح نم همدق ىلإ هنؤَّق نم ءىلُم نم . هّبلق وأ هدي هنوخت فيك . 0 4 5 5 02 .

 . هعفرب [ب] يف 1
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 ُتهاف ٌناسل ْتَّسرخو . هيضري ال ام ْثْظَحْل ٌنيع ْتّيِمعو . هيهتشي 2”ال ام ئلإ

 بنذ ٌيأف نينمؤملا ٌريمأ
 اوزاجف يداّسُح َترَّثك دقل

 ًارخف كايلع نم ُتسبلُأ دقو

 الذ ُلالقإلا َيَنْبِيْكُي ملو

 ٌرايتخا هيف يل ناكو ُتيتأ

 اوراج نيح ّمدآ داّسُح ىلع

 راعي الو معابيي ال ًادجمو

 راقَع يل كُدوجو اذ « ىّنأو

 بونذلا ٌةرمث ٌرفعلا نإو . كِبْنَع ىوس ينّمهأ الو . كطخخس ُديغ ينبأكأ ام

 ًاطْخُس َتلطأ نينمؤملا ٌريمأ

 رع ضرأب ميقأ ال كطْخْسِل
 ءان ٌريغن ٌتيأن ْنِإ ينإو

 الإ قافآلا يف ٌثرفاس امو

 ينامألاو كدنع ّنظلا ٌميقم

 ينُكُر كامحو يتبعك كّماَقَم
 موي ّلك يمرأو هب ٌفوطأ

 ْتفقاو كيلإ نينمؤملا َّريمأ

 اهيف ٌعيدوتلا امو ٌةعّدوم

 قارف ىضري نأ ٍدْجَملا مغرب

 يدنع كنم موي داعب نودو

 فك دم رذعت نإ اذهو

 ٌلامش ْتَبِه ام كلملل ْمُدو

 . ادتعالا نع ٌزواجتلا ٍناسحإلا ٌلامكو . اطخلاو

 ٌراثعلا هل لاقُي نم يلثمو

 رافت اهنع يلف ثّرع نإو

 راعش ًادبأ يل وهو كّدوب

 راثّدلاو يشيع كاودَج نمو

 راشعلا قونلا يب ثطش نإو

 رامتعاو كبابب مح يلو

 رامجلا ّيمُر نإ مهلا ٌرامج
 راتثس اهل ٌحيدملاو ئداهت

 رافي وأ كال وأ الق

 [١7؟] رافس وأ ٍةِّيلعلا كترضحل

 راصتخاو ٌعادو يعيدوصل

 رازّهلا نصغلا ىلع ىّنغ امو

 وشحلا نم ٍةمالسلاو ٍةلوهسلاو ماجسنالا نم ٌةعطقلا هذه هيلع تلمتشا ام دظنا

 . ملام[ ب ] يف (1)
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 حالطصا ملعب هيجوتلاب عرشف مولعلاب هيجوتلا نم ٍرْثتلا نمض يف ام عم فّلكتلاو
 كاذ ذإ نيف اذه عم ٠ ٍنايبلاو يناعملا مث يقطنملا مث : يفرصلا مث وحنلا مث ؛ ثيدحلا
 : ٌهلوق هديفي امك ًةنس نورشعو ٌسمخ

 رارتغالا اذه كيبأ ٌيمَعل وبضت نيرشعلاو سمخلا َدعبأ
 نأ لبق ًاضيأ ]17١[ اهآشنأ وه خيراوتلا ىلع ٌةلمتشملا ىلوألا ٌةعطقلاو

 ٍةعطقلا هذه نم ىلعأن هرُمع رخآ يف ٌراعشأ هلو ءهرمع نم نيثالث لمكتسي
 : هدئاصق ضعب يف هّلوق ّنسحأ امو ًاريثك كلذ نم يندشنأ دقو ًاقباس ةروكذملا

 احانج اهيلع تّدم ًءاطغ س  مشلل ٌةبابذلا تمار اذإو
 هللا هافوت ىتح ٍرضعلا ةفيلخ انالؤمب مث ّيدهملا مامإلاب هلاصتا ىلع رمتساو

 نيتئمو ةرشع ٌتالث ١7١7 ةنس ىلوألا ئدامج ٍرِهش عباس ءاثالّتلا موي يف ىلاعت
 ناك دقلف هنع زواجتو هللا همحرف ٍةنس بفضن وحنب ةمجرتلا هذه ريرحت لبق بفلأو
 ماق يذلا وهو ( ٌدمحأ ) مهئبكأ ٌدالوأ هلو ٠ ٍرهدلا رخافمو ٍرصعلا نساحم نم
 طخلاو ئارلا ٌتلاو قئافلا مظنلا هل ٠ تالامكلا يف هتقيرط ىلع شام وهو هما
 مث هتئمجرت تمدقت دقو ( ٌنيسح ) رمعلا يف هؤلتو ّماتلا ٌنافرعلاو ٌنَسحلا

 مهناتسأ ةئادَح ىلع مهنم ٍدحاو لك ءالؤهو ( ةساق)و ( دمحم )و ( ٌليعاعسإ ١
 . بدألا نونف يف ٍلامكلاو رثنلاو مظنلاو ٍةغالبلاو ملعلاب ٌةلْغش هل
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 : هرعش نم . ديجُملا ٌرعاشلا

 عولو ةباص ٌتاذ ًمءاقرو ىمجلا يف ُْتَّنغت دقو لوقأ دقلو

 عورفو لئامخ نيب لاتخي اهّقْنِإَو ٌليمي اهدي يف ٌُدوُحلاو

 )١( فرعلا رشن ) 400 5١5- 1١94/5ةمقر 491/1 ) نيفلؤملا مجعمو ,(؟504 مقر ( .

 رجهو . 47ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 57؟مقر 117 - 1977/15 ) نغألا ضورلاو
 ملعلا )١/  524-551مقر 37 ( .



 حالص نب يلع ديسلا

 اكبلا اهل جاهو ُثَحْفس دق ُنيعلاو

 ْتَجّيم دق يتلا ِكيألا ةمامحأ

 اضفلا يف فلاوسلل ؟'”كحفنف ًالهم

 يرّيختف يحّبسا مث ىوهلا يعدف

 لن يلابعلا دمحتم نب

 عوبُرو ةبحألامهراكذتكت

 عوجشو ٍةْلاِب بيكلا َرِجش
 يعولض نيب ٍناجشألا اضَغ ىكذأ

 يعومد راحب نم كقول ًاَرُد

 ٍرَحسلا ةمسن ٌبحاصو حداصلا قوط ٌبحاص هل مَجرت دقو ©'”ةريثك ٌراعشأ هلو

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 يلابغلا دمحم نب حالص ْنِب يلع ديسلا

 مامإلا ٍراصنأ ةلمج نمو ءاملعلا رباكأ نم وهو « ةدْعصو زاجحلا نيب ام ٌةيرق ميج

 . كّضْفنن [1] يف )020(

 هللا همحر دمحم نب مساقلا مامإلا نب ليعامس ! هللا ىلع لكوتملا مامإلا ىلإ هبتك ام اهنمف قفز

 : لاقف ءاجهلا فورح ضعب ٌركذ درطتساو ًاخوج هنم يعدتسي

 ًافطع ٍدجملا ( نيع ) ٌناسنإ ايأ

 خوجبي ْذجَف ٌبايثلا ( فلأ ) دقو

 (وفاق ) دجملا لهأ قرطل َتيقب

 هاف ٌردلامظتك اهكنودو

 يكحي رعشلا ( نيش ) داوس داكي

 ىحضأ ٍدربلا طَْقِل اهئاكف

 قذصو بدأ يخأ ( ٍداص ) ىلع

 قمحو ظيغ يف ( مال )نم عّدو

 قر لكو مانأالل(وةفاك)و

 فرب ىنميلا كفك لقت

 قر قوفاهنم طخلا داوس

 يلشم كو ذلا واولاك ءابدألا ىدل

 يضاقلا بتك نزاخلا ندل أطبأ املو . خوجلا نم عرذأ ٍةعبرأب ٌُلكوتملا مامإلا هل رمأف

 همازلإ يف خوجلاب ىون اذام
 قداص بحم نع ةفيلخلل لق

 ىري عْزَذ نم ٌحوجلا كاذ ناك له

 ئوغ امو ئوهلا عرش يف لض ام
 ئونام دبع لكلف هّبحمل

 اوهلا عرذ نِم ناك مأ هعرذ نم

 نيثالثو سمخ 1176 ةنس يف لاجرلا يبأ حلاص نب يلع يضاقلا ةاقوو : فاحج لاق

 . يفلأو ةئمو
 . (ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
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 هيف لاق ىتح ةليمجلا فاصوألاب هفِصيو هتاّمْهَم يف هثعبي ناك ٍدمحم ٍنب مساقلا

 توعد لوأ يف هلسرأو ةمجرتلا ٌبحاص ينعي اذه مهيفو ٍنميلا لهأ ىلع فاخأ ال
 يل ةفرعم ال يضاقلا لاقف ةعيبلا هنم َدُحأيل يطامحلا َفُّسوي ٍةمالعلا يضاقلا ىلإ
 هّداريإ ديرُت ام تاه لاقف َلئاسم هيلع َدِروُأ نأ دب الو « ملعلا يف مامإلا رادقمب
 اهاضترا تاباوجب لاحلا يف هباجأف ةلكشُم لئاسم هل ركذف ؛ لئاسملا نم هيلع
 ةيسنلاب يملع سيلف عفت ال هل لاقف ةمامإلل ّلهأ تنأف كيابأ كدي دما هل لاقف
 ةنس بجر رهش يف ( تامو ) َعَيابو يضاقلا سفن ْتْدامطاف ًائيش مامإلا ملع ىلإ
 نم وهو ( ٌنيسحلا ) مهنم ٌداجمأ ٌدالوأ هلو . ةراهشب بفلأو ًةرشع ملت 6
 هُدلوو ةيفاكلا ىلع ثاّيغلا هللا ففطل خْيشلا حرش لّمك يذلا وهو نيزّربملا ءاملعلا
 دمحم ) هّدلوو نيديفُملا [ 7١11 نيسّردملا ء ءاملعلا رباكأ نم ( يلع نب ٌنسحلا )
 : لئاقلا وه ( يلع نبا

 هل ىمفأ هلامفأ ثّلّوحت هُاعفأ هّلاوقأ ثفلاخ نَم
 هل ئىهو هلاهو هريغلا هردص يف يذلا ٌرسلا رهظأ نم
 هل ىوقأ هّلاوقأ هّكرتقف هل ًاعوط ُةناسل نكي مل نم
 هلالخ هّلالخ هدشر نم ًابلاط مارحلا نع ىأن نمو

 ٌعوفرم وهف تلوحت لعاف هّلاعفأ نأل دظن لوألا تيبلا يفو ةديج ٌتايبأ يهو
 سانجلا 20[ ين ] ةقفاوتم يهف تايبألا ةيقب فالخب ٌحوتفم هّمال هل ىعفأو

 لثم اهسنج نم ءيشب تايبألا هذه بنك دنع ٌملقلا ىرجو « تاكرحلاو فورحلاب
 : وهو اهددع

 هل ىمسأ هّلامسأ ىرت لضف يذ ٌلكف سّبْلمب لغتشت ال
 هل ئنو هلانو هلثح نع  ًازجاع ٌميظعلا ءيشلا بلطي نم

 هل ىَّرغ هّلازغ هب يفلُي عبرم نع هّبيقر ْدُدي مل نم
 هلابوهلابو هّداؤف  هحيوزت يفو ءرملا ةحار يف

 )١( ب] نم ةدايز [.



 كلي نيدلا سمش نب نيدلا فرش مامإلا نب يلع ديسلا

 2”نيدلا سمش نب نيدلا فرش مامإلا نب يلع ديسلا

 قافو هريغو هدلاو نع ذخأو ةئمعلستو نيرشعو عبس 4717 ةنس بجر. يف دلو

 ةئمعلست و نيعبسو نامث 941/8 ةنس بجر يف تامو ملعلاب رهتشاو ةريثك نونف يف

 ءاملعلا رباكأ نم ُميهاربإ هدلوو « ٌلجر هل اهادهأ ٍةلِجْوَفَس يف ًامومسم بح نصحب

 دمحم ٌنيرللا فطل ٌخيشلا مهنم رباكألا نم ٌةعامج هنع ذخأو هريغو هدلاو نع ذخأ

 ابشب "'*[ هذبقو ] ُتاّيغلا

 نينمؤملا ٌريمأ رصعلا ةفيلخ ُمامإلا انالوم 0

 "”يدههملا مامإلا ْنِب يلع [ ب٠7 ] نيملاعلا بر هللاب ٌروصنملا

 دمحأ يدهملا ٍنِب ٍنيسح نب مساقلا لكوتملا نب نيسح روصنملا ٍنب سابعلا
 ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت دق . دمحم ٍنب مساقلا روصنملا مامإلا ٍنب ٍنسحلا ٍنبا

 ىدحإ ١١0١ ةنس يف هللا هظفح هنم هتعمس امبسح دلو . مساقلا نب نسحلا هّدج

 ضف هلق يتلا يف وأ ( 111 نس يفو اهب أشنو ءاعنصب هلأو نمو نيسمخو

 ٍرضق نوكسب هرمأو ٍدانجألا َريمأ هلعجو ًءاعنص ديالو ٌيدهملا ٌمامإلا هّدلاو هيلإ

 ٍنسححو ٍةعساو ًمراكمو ةرفاو ٍةمرُحو ٍةباهمو مرحب ًامات ًامايق كلذب ماقف « ءاعنص

 هيف مادو كلذ ىلع رمتساف « روهمجلا لاوحأل ةسايسو رومألا ىلع ٍربصو قالخأ

 طَرَب لبجب ّنكاسلا يسنعلا نسح نأ ( ١184 ) ةنس يف قفتاو . هدلاو مايأ هدم

 برع ةرمج مهو طَرَب لبج يف نينكاسلا ٍنيسُح يوذو ٍدمحم يوذ ىلع ُنسرتُملا
 هنيب عقو لئابقلا رئاس نم مهُريغ مهل موقي ال نّمو مهنم ٍةكوّشلا ّلهأو كاذ ذإ نميلا
 نم شيجب جرخف هيلع هجورخل ًاببس تناك ٌبوطخ هللا همحر ٌيدهملا مامإلا نيبو

 . (4 مقر )800/5-3١7 ملعلا رجهو . 171 ؟مقر 1817-١817 ) نغألا ضورلا )00(

 . ريكو [ ب ] يف )0

 . (534 مقر 19/7-14 ) فرعلا رشن . ( "4همقر 7/*١4- ١87 ) رطولا لين (9)
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 هل ٌدعتساف « تاهجلا كلت لهأ نم ٌدحأ هلثمب جْرْخي مل مهريغ نمو نيروكذملا
 ُريمألا وهو هدانجأ ءارمأ ٌدحأ لسرأو ٌركاسعلا عمجو ٌيدهَملا ٌمامإلا انالوم

 ىتح لئابقلا نم ةبولطملا ٍركاسعلا رئاسو ٍلجّرو ليخ نم هشويج مظْعُمب سوردنس

 نسمح يقتلي نأ شويجلا نم هعم نّمو ٍدانجألا ريمأ ّرمأو ٌريثك ٌنشبج هل عمتجا
 ملف ىرخأ ًاقيرط كلس ٌييسعلا ٌنسح كلذب ملع املف . قيرطلا ضعب ىلإ ّيسعلا
 اهنم ٌبيرق ءاعنص َيقرش لحم وهو « َناوُعَس يف وهو الإ ءاعنص لهأ ُرْعِشي
 بناجلا يف ًانكاس ٌيدْهَملا ٌمامإلا ناكو « ٌةريبك ءاعنص يف ٌةَجر كلذب تلصحف
 بناجلا يف وهو رصقلا يف ًانكاس ٍةمجرتلا ٌبحاص هّدلو انالومو ًءاعنص نم ٌيبرغلا
 نوغُلبي ال هباحصأ نم ةريسي ةفئاط يف ُدبْحلا كلذ هغلب نأ دنع جرخف « ّيقرشلا
 ليخلا ٍمظْعُم نوكل هيف َمْفن ال مهُرئكأ ليخلا نم ةريسي ةفئاطو لجر ةئمّسمخ
 ٌيسنعلا ٌنسح هل ٌفطصاف [ 7١4 ] سوردنس ريمألا َةبحُص تراص دق ةّبختنملا

 ٍذايتعالاو بورحلل ةبرجتلاو ةعاجشلا لهأ نم مهيفو ٌةفلؤم ٌفولأ مهو هّباحصأو
 صقانتي ُديسيلا ٌرادقملا كلذ لاز ام لب انالوم عم نم يفاعضأ ٌفاعضأ وه نَم رشلل

 ىلإ ٍلوصولا لبق هوحنو لْثألا نيب مهرُّتسَتو ء ركسعلا نم يحتسي ال نَم رارفب
 ٍرَخآْلا عمجلا ىلإ ةبسنلاب انالوم يدي نيب ْنَّم ناك ٍناعمجلا ىءارت املف « ةكرعملا

 لوحيو مادقإلاو ةّرياصُملا ىلع هيدي نيب نم ثُحيو ينثني الو ُمِدْقُي وهو ءيش الك
 ةقياضملا ةياغ مهوقياضو ٌردعلا رْخن ىلإ مهب لصو ىتح ماجحإلا نيبو مهنيب
 رّخآتف ٌدارجلا مهنأك بناوجلا عيمج نم مهيلع اولاثنا مهنكلو ٠ ًاريثك مهنم اولتقو

 هيلإ ًاريِغُم ٌيدهملا ٌمامإلا هّدلاو جرخو ء مهنع عفادي وهو ًاليلق ًاليلق هباحصأب

 ٌةَفِج الو نشيط الو ٌحّرج الو ٌعَّرف هيلع رهظي مل ٌُلهْلهتِي وهو هاقتلاف هل ًاثيغُمو

 جرخ دق وهو ٍتاهّرنتملا ضعب نم ءاج هنأ نظ هآر نم لب « ٌلطخ الو لجو الو
 ُسّرختو ٌةدئفألا اهنم فّجرتو ٌنادْلولا اهل بيتو ٌلوقعلا اهل ريطت ةكرعم نم
 هيبكلا هل فرتعا 200[ ةعقوملا ] هذه دعبو . ٌةعاجشلا نكتلف اذكهو.ٌنُيَلأْلا اهدنع

 . ةعقولا [ ب ] يف (1)



 14 يدهملا مامإلا نب يلع ةفيلخلا مامإلا انالوم

 هنع رّصقي ٍنانَجلا تابث نم ناكمب هنأب هُّموصخ ىتح ديقحلاو ُليلجلاو ٌريغصلاو

 ىتح اهيلإ ٌمجري امو ًءاعنص ةيالوو شيجلا ةرامإ ىلع رمتسا هنإ مث . نامزلا ًءانبأ
 ٌماكحلاو ًءاملعلا هعيابف ( 1184 ) ًةنس بجر رهش يف ٌيدهَملا ٌمامإلا هّدلاو تام

 هب اوحرفو ٌدحأ هنع ْفّلختي ملو مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا ٌدئاسو مامإلا ُلآو

 يحي نب ٌييلع ٌديسلا مهنم ةعامج هترازَو ئلوتو هوّبحأو مهبحأو هتفالخب اوطبتغاو

 ةيقفلا هّدلو مث ٌئشَرُقلا َنامثع نب ٌنسحلا ٌهيقفلا مث هتوم دنع [2١7 ىلإ ] ٌئماشلا

 ًءاضقلا يلوو ٌعياف ٌليعامسإ نب دمحأ ٌديسلا هئارزو ةلمج نمو « ٍنسح نب ٌنسح

 هدانجأ ءارمأ امأو « ٌييلوحّتسلا حلاص نب ئيحي ٌةمالعلا يضاقلا هتعيابم دنع رّبكألا

 ٌناحيَر ُبيقنلاو ٌروريف ُريمألا هِللاو مايأ يف اوناك نيذلا ٌءارمألا هتفالخ لوأ يف مهف
 بيقنلا ىلإو ًامايأ روصنملا رورس ريمألا ىلإ ٌةرامإلا تراصو اوتام مث امهُريغو

 هتفالخ لبق مهيلع ًاريمأ ناك يذلا شيجلا ٌةرامإو ءاعنص ٌةيالو امأو «رهوج

 هدلو ىلإ تراص كلذ دعب مث ٌيدهَملا نب مياقلا هيخأ ىلإ ًةريسي ًامايأ تراصف

 ٍدانجألا ريبدتب ٌمئاقلا نآلا وهو «نينمؤملا ريمأ نب دّمحأ مالسإلا ٌيفص ٍمامُهلا

 ِكلْسَم ٍنسُحو ٍةسايرلا لامك نم هلو « اهيلي امو ًءاعنصب رومألا عيمجل يلوتملاو

 ٍروهمجلا لاوحأ ىلع عالطالاو ٍرومألا قئاقدب ةنطفلاو ٍةمارّصلاو ٍةباهّملاو ةسايسلا
: 

 ةماتلا ةداقنلا عم « هفصو نكمي ال ام ٌيفخلاو ّيلجلاب ةربخلاو ٍريبدتلا ةدوّجو

 مفارشإلاو « هبّتك ٍةعلاطمو « بدألل ٍةفرعملاو « ِةمهلا ٌرلعو « ٍةلماكلا ٍةماهشلاو

 ةهازنلاو ٠ لئاذرلا بابرأ ٍةهاركو لئاضفلا ٍلهأ ةبحمو ٠ خيراتلا بتك ىلع

 تمدقت دقو « مامإلا ٍدالوأ ٌربكأ وهو رومألا يلاعم ىلإ [أ/١ 1 ليملاو « ةنايّصلاو

 ( نينمؤملا ريمأ نب ٌنسحلا مالسإلا فرش ) هوخأ ّنسلا يف هيليو ٌةلقتسم ٌةمجرت هل

 ُيَصت ام ىلع ْعلَطُم سفنلا في رش ةّيجسلا ٌميرك ةَمهلا ٌميظع قالخألا ُنسح وهو

 رمأ نب هللا دبع مالسإلا ٌرخف ) هوخأ هيليو ايندلاو ٍنيدلا رومأ نم ٌةجاحلا هيلإ
 ىلع فارشإلا ٌّمامإلا هّدلاو هيلإ لعجو ٍدانجألا ءارمأ ٌدحأ وهو ( نيتمؤملا

 .[11 نم ةدايز (1)



 يدهملا مامإلا نب يلع ةفيلخلا مامإلا انالوم هر,

 عامتجالا يموي يف ماصخلا لصف دنع ماكحلا عم روضحلا يف هّبانتساو « ناويدلا
 نم هيفو « ناتسُيلا ٍدالبو ةمّيَحلاك ٍدالبلا ٍضعب ةيالو هيلإ لعجو عوبسأ لك نم

 ةياغ وه ام اياضقلا قئاقح ٍةفرعمو اياجسلا مركو مضاوتلا ٍديزمو قلخلا نسح
 ءاضقل ٌةبحمو ًةلماك د ٌةربخ هيفو ٌةدياز ٌةبحمو ٌميظع ليم هيلإ هدلاولو ٠ ةياهنو
 هب ذولي نمل ٍةعافشلاو « نيبلاطلا بلاطمب هدلاو ىلإ غيلبتلاو نيجاتحملا جياوح
 رع ) هوخأ هيلّيو « نكمم لكب ٍريخلا ليبس ىلع [ 115 ] ةلالّدلاو نيدصاقلا نم
 لاجرلا لوحف نم وهو ٍدانجألا ِءارمأ ٌدحأ وهو ( نينمؤملا ريمأ نب ٌدمحم مالسإلا
 سفنلا ةمازنو رومألا يلاعم ةبحمو قئاقحلا ةفرعم نم هلو لاوحألا عيمج يف
 مّرعف ةينارمعلا تاهجلا مامإلا هذلاو هآلو دقو , هب ٌددفتم وه ام ٍةنايّصلاو ٍةفعلاو

 ٍلاجرلا ٌعلابم نوغلابلا مه ٌةعبرألا ءالؤهو « اهب ٌميقم نآلا وهو كلانه ىلإ هدنجب
 . مامإلا انالوم دالوأ نم

 مهلو خيراتلا اذه ريرحت دنع يفيلكتلا نس اوغُّلبي مل ٌراغِص مهف نوقابلا امأو

 لكف سانلا ٌُرياس اهيف مهينادي الو مهريغ اهنع زّجبعي ٌقيارط ةيسورفلا يف ًاعيمج
 اذه يف مهقوفي الو نيرظانلل هن راص ٍناسرُفلا نيب هسرفب بهل اذإ مهنم ٍدحاو

 20[ ئرامي الو ] ئرابي ال كلذ يف هنإف ٌمامإلا انالوم مهّدلاو الإ ٌّدحأ نأشلا
 بناجب هئاصح كّرحو « ناسرفلا دراط اذإ هنإف ٠ سانلا نم ٌّدحأ هيواسي الو
 ثيحب « ناسنإلا عون َعيمج هيف ٌقيافلا ءنأشلا اذهب ٌدّرفتملا راص « نادِئيَملا
 ةيسورفلاو ٍةعانصلا نسُح نم هاري امل هنع هرظان َليِمُي نأ كلذك هآر نّم عيطتسي ال
 ءّدحأ هيف هيواسي الام عضاوتلا 7[ يف ] هلو ءةعاربلا ةياغ ىلإ ةغلابلا
 دق لب سانلا دحأك الإ هّسفن َدَعُي ال هنإف « هسلاجو همخات َنَم الإ كلذب قّدصي الو

 ضعب دنع نم لمع ٍرقحأب قّلعتم وه نمم لب هيّدخ ُرَعصأ وه نمم ًريثك انيأر
 ةصيضخ هذهو هسفنل ئري ام قوف قحلا نم هسفنل ئريو هعفرت قوف عفرتي همّدخ

 )١( ب ] نم ةدايز [.
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 00 يدهملا مامإلا نب يلع ةفيلخلا مامإلا انالوم

 فرشلا ٍديزم عم َعضاوتلا نإف ء اهب يلحتلاب ؟'[ هللا ] هفّرش ٌةيزمو اهب هللا هصتخا

 ّدجي نأ لق بيصن ٌمركأو ظح وأ وقالخألا نسح نم هل مش  فرشلا نم بحأ

 نسح نم هيلع لبُج ام عم هتمدخب نيقّلعتملا رغص | دنع هيل نسم لثم ئاسنإلا

 اذهبو ١ ٌقئيشملا تحت فوقولاو هقلاخ ىلإ ٍرومألا ضيوفتو ِةّيوطلا مركو ةينل
 ٌةمياق هيلع غابل مقت ملف هيداعي نم عيمج ىلع هرّصنو هثواني نمب هللا م

 عقو اذإو « ةعاجشلاو مركلا هّلوسرو هللا امهّيحي نيتللا نيتزيرغلا ىلع ٌلوبجم وهو
 ول « رذعل وهف كلذ فلاخي هنأ ةقيقحلا ىلع ْعلْطي مل نم ٌعرْظي امم ءيش رهاظلا يف

 كلذ نوكي دقو « هريغ قيلي الو هاوس يغبني ال يذلا باوصلا هدجول هيلع علطا

 ةيعرلا بناج يف معقو اذإ اذكهو « يلاعلا هماقمب نيلصتملا ضعب ببسل

 الإ ديرُي الو ٌريخلا الإ بحي الف وه امأو « هريغ نم ببسب وهف ٌعْرْشلا بساني ال ام
 بوسي كلذ هيلع ئفخي ام ايثكو « هب يضرب ملو هلطبأ كلذ هل حضضتا اذإو « لدعلا

 هديري ال ٌرم أ عقي دق ةيثيحلا هذه نمف « رخآلا ضعبلل هب لصتي نم ضعب ةعناصم

 لب أدبأ ءيش يف هنم مولا عقب ال ىنح سانلا ني ب اذه رهتشا دقو ءهب ئضري الو

 نوعمتجي اوناكف َنينسلا ضعب يف ّضرم هنإ ثيحب ةبحملا ٌةياغ هيف ةيعرلا عيمجل

 يف ٍنيطالسلاو ةمئألا نم دحأل اذه ّلثم قفتي نأ لقو ءاقبلاب هل نوعُديو نوكبيو

 ةفالخلا ٍريصم لبق أرق « بيصنب عرشلا ملع نم ُذَعآ وهو « نيرّخأتملاو نيمدقتملا

 امك هل ًاريزو راص يذلا شنح يلع نب نسحلا ةمالعلا ىلع يحنلاو هقفلا يف هيلإ

 الإ ناكم يف فقي ال ثيحب اهتعلاطمو ٍةسيفنلا بتكلاب ٌديدش ٌففَعش هلو . مدقت

 . ٌهَذِع اهنم هدئعو

 ًازدص ناكو هُرُكذ ٌمّدقتملا هيضاق تام ( ٠١ 6 ) ةنس بجر رهش يف ناك املو

 هّدج مايأ يف ٌربكألا ًءاضقلا ىلوت دق“”[و] رومألا نيناوقب ًافراعو رودصلا نم

 ةرازولا هيلإ مضو ّيدْهَملا مامإلا هدلاو مايأ يفو مساقلا نب نيسحلا هللاب روصنملا

 . [1] نم ةدايز )غ0(
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 يدهملا مامإلا نب يلع ةفيلخلا مامإلا انالوم هلال

 موقي 'ناكف رّبكألا ءاضقلا هالوو ةفالخلاب عيوُب نأ دنع ٌمامإلا انالوم هداعأو هبكن مث

 لامكو هرابتخا ديزمل 27[ هيأر ] ديدسب هؤارزوو ٌمامإلاو عفتنيو ءاضقلا رومأب
 ضرع اذإ ٌةفيلخلا هبطيو هتيب ىلإ ٌُدمأ مهبان اذإ ًءارزولا هّدِصقي ناكو «هتسرامم
 ٌةرفاو ٌةمرحو ٌةميظع ٌةَباهَم رودصلا يف هلو . هيأر نع ردصت رومألا ُرثكأ ناكف مهم
 تام املف ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ٌةلقتسم ٌةمجرت هل يتأت اهلعلو [ بال١ ] ٌةمات ٌةلالجو
 [؟13] ءاتفإلاو ٍداهتجالا مولع يف سيردتلاب ًالغتشم كاذ ذإ ثنكو خيراتلا كلذ يف

 لصتأ ال ينإف ٍةلودلا ُبابرأو ٍرمألا ّلهأ اميس ال سانلا نع ًاعمجنم فينصتلاو

 سّردأ تنكو « مولعلا ىوس يف ٌةبغر يل نكي ملو « ناك نَم ًانئاك مهنم دحأب
 فاّشكلاك ريسفتلا يف وه ام اهنم ًاسرد ّرشع هن وحن ٍلحاولا مويلا يف ةبلطلا

 عمجو اهتيشاحو ةياغلاو هيشاوحو دّضعلاك لوصألا يف وه ام اهنمو  هيشاوحو
 ,رتخملاو لطملاك ناو ناعما يف وه م اهنمو « هتيشاحو هحْرشو عماوجلا
 « ينغملاو ةيفاكلا ىلع ّيضّرلا حرشك وحنلا يف وه ام اهنمو « امهيشاوحو

 ييصاك ثيدحلا يف وهام اهنمو ءراهنلا ِءوّضو رحبلاك هقفلا يف وه ام
 الإ ْرْعشأ ملف ء فينصتلا ن نم نكمُيو ئواتفلا ريرحت نم ٌضرعي ام عم امهريغو

 هماقَم ىلإ تئَرعف عوبسأ وحنب روكذملا يضاقلا توم دعب ةفيلخلا نم يل بالطب
 هيف تنك امب هل ٌترذتعاف ٍروكذملا يضاقلا َماَقَم يمايق حجر دق هنأ يل رّكذف يلاعلا

 لصفب ًمايقلا الإ ٌدارملا سيلو ٌنكمم نيرمألاب ٌمايقلا لاقف ملعلاب لاغتشالا نم
 عقيس تلقف هيف ماكحلا عامتجا يموي يف يلاعلا هناويد ىلإ تاموصخلا نم لصي ام
 هنقراف املف ءُيخلا هيفف هلا هراتخا امو لضفلا لهأل ٌةراشتسالاو هلل ٌةراختسالا ينم

 ةنيدم يف ملعلا ىلإ بستني نم بلاغ ّيلإ دفو هنكلو عوبسأ وحن ًادٌدرتم ٌتلز ام

 بصنملا اذه يف َلُخدي نأ نوّشخي مهنأو ةبجاو ةباجإلا نأ ىلع اوعمجأو ًءاعنص
 ةينميلا ٍراطقألا عيمج يف ةيعرشلا ماكحألا ٌمجرم هيلإ يذلا 0[ ينيدلا ]

 . هئارآ [ ب ] يف 24
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 0. يدهملا مامإلا نب يلع ةفيلخلا مامإلا انالوم

 تلف ٍةلّوطملا لئاسرلاب لإ اولسرأو اذه نم اورثكأو « هملعو هنيدب نوي ال نَم
 نيمويلا يف تاموصخلا ةرشابم ىلع ُفّتوتلا عّقي ملو « هيلع ًالكتمو هللاب انيعتسم

 تاظحل الإ تاقوألا ٌميمج كلذ يف ٌتَقرغتساف لحم لك نم ُنمانلا لاثنا لب طقف

 .ميمتتو ليصحتلا نم ءيشل وأ ملعلا بتك نم ءيش يف رظنلل اهُتْغَرْفأ دق ةريسي

 ًادياز ًارّدكت ُرطاخلا رّدكتو ًةريبك ًةلغش ٌنهذلا لغتشاو هيف ٌتْعرش تنك دقام

 ضاق دنع رضحأ ملو « ٍنأشلا اذه يف ةيحالطصالا ٌرومألا فرعأ ال انأو اميسالو

 يدلاو دنع ةموصخلا سلاجم يف رّضحأ ال تنك لب « اهريغ ىف الو ةموصخ ىف

 مايقلا ىلع ناعأو ٌردصلا هللا حرش نكلو «ءاهدعب امف ٍرَّغّصلا مايأ نم هللا ةمحر

 ناكو هلعفو الإ ميظعتلا نم ًائيش كرت ام هللا هظفح ٌةفيلخلا انالومو نأشلا كلذب

 لاح انأو « هسفن ىلع لب هناوعأو هتبارق ىلع ةعيرشلا ذّقنيو ًاميظع ًالالجإ ينَّلحُي :

 ىلع ٌدمتسم 20[ فلأو نيتئمو ةرشع ةث ةثالث ] (1115) ةنس يف يفرحألا هذه ريرحت

 « اهريغو يتافئصم يف تاقوألا ضعب يف ةبلطلل سيردتلل ٌدتْؤم ٍةفيظولا كلت ةرشابم

 ريسيو «هيصاعم نيبو ينيب لوحي هيضارم ىلإ يِنَدِشري نأ هِلوُطو هلوكب هللا لأسأو

 هيف ام يل ٌراتخيو ٍلذعلا ماقم يف ينَميقُيو ٌرشلا ينع َعفديو ناك ثيح َريخلا يل

 نم ِءاّرغلا هتفالخ يف هللا هظفح 20[ مامإلا ] انالوملو . ايندلاو نيدلا يف ُديخلا

 عيمج يف هللا ههدس ١ تادلجم يف ٌةلقتسم ٌةريس الإ هل عسّتي ال ام ةميظعلا رومألا

 . ةرخآلاو اينّذلا يريَخ نيب هل عّمجو ء هاضر هيف ام ىلع هناعأو هرومأ

 « فلألاو نيتئملا دعب نيرشعو ثالث 0[ 15591 ةنس يجر رهش رخآ يفو

ح نب ٌنسح ةيقفلا مامإلا انالوم ٌريزو نأ يهو « ًءاعنص يف ٌةميظع ٌةثداح تقفت
 نس

 تاريبدتلا عيمجو هب ةنورقم ٌرومألا ٌتراصو «ًاريبك ًانّكمت نكمت يفّلُعلا نامئثع

 ردصت رومأ ببسب ٌةشحاوم مامولا نب دمحأ يديس نيبو هنيب ناكو ؟ هيلع ًةروصقم

 .[ب] نم ةدايز )١(
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 يدهملا مامإلا نب يلع ةفيلخلا مامإلا انالوم 600:

 عّمسي ملو ٌةْشحَّولا تديازت مث ٍدانجألا قازرأ يف هريصقت ببسبو ٍةفيلخلا ماقم يف
 ٌومأ هنم ثرّدصو ٠ ةفيلخلا دنع ظحلا نم هل امب لالدإ هل ينم ةحصانملا زيزو

 يتلا تايارجلا يف ريصقتو هباحصأو ٍةفيلخلا براقأ نم ريثكب فافختسالاب ٌةَرِعْشُم

 نوبهنيو ءاعنص '''[ لوح ] قّرطلا [ 7١71 نوعطقي اوناك ىتح ليكتب ليابقل
 نم ةيثك ٌبّتوو ٌقرطلا تعطقتو سانلاب ٌدضأو كلذ لاطو َءامدلا نوكؤسيو لاومألا
 يف هباحصأ مامإلا نب ٌدمحأ يديس عمجف مهنم برق يتلا قرطلا ىلع ليابقلا
 لصوف دنجلا نم ةعامج هيلإ لسرأف ىبأف ٌروكذملا ٌريزولا بلطو مّدقتملا خيراتلا

 هّصالختسا دارأو ةفيلخلا ىلع كلذ مظعف هتبارق نم ةعامج ىلعو هيلع ضتبقو
 يديس اهيف ناك دقو ةفالخلا رادب اوطاحأو دنجلا نم ٌةعامج ٌدمحأ يديس لسرأف
 ُتخخلصأو « ةفيلخلا ىلإ لسرأو برح عقوف هباحصأ نم ةعامجب مآل بنل دبع
 ةلزنمب هدلاول ٌنوكيو هيلإ ةيمامإلا ٍدالبلا ُيبدت نوكي َدمحأ يدّيس نأ ىلع ّرمألا
 َنماخ هلعل ءاعبرألا ةليل نم ٍةعاس لوأ يفو . هلاقتعا يف ٌريزولا ىقبيو ٍريزولا
 ٌمامإلا انالوم ( يفوت ) يفلأو نيتثمو نيرشعو عبرأ ١1178 ةنس ٌناضمر ٍرهش ٌرشع
 ٌيدهملا هدلاو ةبق يف هيلع َّيْلُص مث داعسإلا رادب ٍةامسملا ء ءاعنصب هرادب هللا همحر

 فّرط يف ربُقو يفرحألا [ 177 ] هذه مقار هيلع ىلص يذلا ناكو ٌمج عمج يف

 نب ّدمحأ هللا ىلع لكوتملا مامإلا انالوم هدلول ٌةعيَبلا تعقوو لكوتملا ٍناَتسُي
 ّيلوتملا تنك مث « هعياب نم َلوأ ُتنكو « ٌمامإلا اهيف تام يتلا ةليللا يف ٍروصنملا
 ِءاملعلا ٍنايعأ عيمجو م مامإلا لآ ٍرئاسو هيامعأو هتوخإ نم هل ٍةعيَبلا لحخأل
 هيف نيملسملل ّلعجي ن نأ ٌلوؤسملا هللاو ٠ تاقوأ يف مهنم ُةعيبلا تناكو « ءاسؤرلاو

 . "”حالفو ًاحالص

 . يلوح[ ب ] يف ()
 فاّحج دمحأ هللا ُفطل اهعمج محض دلجم يف ٌةصوصخم ٌةريس هللا همحر يلع روصنمللو (؟)

 نيمايملا هتلود مالعأو روصنملا مامإلا ةريس يف نيعلا روحلا روحن ررُذ اهامسو



 هءو مامت نب يلع نب يفاكلا دبع نب يلع

 ىسوم نب فْسوي نب مامت نب يلع نب يفاكلا دبع ْنب يلع 7
 راوس نب يلع ِنب نامثع ِنب رمع نب ئيحي نب دماح نب مامت نبا

 0"2ئيعفاشلا نسحلا وبأ نيدلا ْئقت ةت يكبشسلا ميلس نبا

 « هدلاو ىلع هقفتو ٍةئمَّتسو نينامثو ثالث 147 ةنس رَفَص نم موي لوأ دلو

 نع ٌفالخلاو يضاقلا نع نيلصألا ذخأو « ةعْفّرلا نبا ىلع لغتشاف ةرهاقلا لخدو

 تاءارقلاو ٌيقارعلا مّلَعلا نع ريسفتلاو «٠ َنايح يبأ نع ّوْحنلاو يدادغبلا فيسلا

 « ءاطع نبا نع فيرضتلاو « يطايمّدلا نع ثيدحلاو « غياصلا ّيقتلا نع

 ىلإ هيف لحرو هسفنب ثيدحلا بلطو « يراّمعلا هللا دبع خيشلا نع ّضيارفلاو

 ّسيردت ةرهاقلاب َيلوو ظاَفُحلا نع ذخأف ءزاجحلاو ةيردنكسإلاو ماشلا

 . هنومّظعي ٍةلودلا ناكرأ نم ُرباكألا ناكو « اهريغو ةيروصنملا

 ةعامج يف ٌرصانلا هبلط ّقشمدب ينيوزقلا ٍنيدلا ٌلالج يضاقلا يفوت املو

 يف اهّيِلَوَف ةمجرتلا بحاص ىلع ٌرايتخالا عقوف « هناكم هُرّرقي نَم مهنم ٌراتخيل

 هيلإ تفيضأو ٍةهارتو ٍةفعو ةمرُحب َءاضقلا رشابف (7/884) ةنس ةرخآلا ىدامُج

 اهئاضق ةيلؤَتل ةرهاقلا ىلإ بلطو « ةيفرشألا ثيدحلا رادب ٌسيردتلا يلوو ٌةباطَخلا

 . ديعأف ّمِتُي ملو ًاليلق َيقبف

 نيدلا نم هيلع ناك تام املو «سبالملا يف ًاللقتم « هرومأ يف ًافشقتم ناكو

 الإ دب رغتسُم وأ ةلكشم ٌةلأسم هل عقي ال ناكو « مهرد فلأ نيثالثو نينثا رادقم

 لاق . يتادلجم ةعبرأ يف نيدلا جات هذلو هلئاسم عمج دقو ًافينصت اهيف لمعيو

 وأ لّزعب امإ ٌبيصأ الإ مهريغ وأ ماشلا ِباَوُت نم ٌدحأ هل ضّرعت ام : ٌيدّفصلا

 ْنِمو ملعلا لهأ نم هانيأر نم َرظنأ ناك : تاقبطلا يف ٌيونسإلا لاق . توم

 نيفلؤملا مجعمو ١448(. مقر 7١ 7/) ةنماكلا رردلاو .(05/) مالعألا )١(

 ةاعولا ةيغبو . ( 18٠-181 /5) بهذلا تارذشو . ( 8 مقر 455-4550

 . (757 17١/8 ) نينراعلا ةيدهو . ( 1777 مقر ١766-١78



 مامت نب يلع نب يفاكلا دبع نب يلع 6١
 ناكو ٠ كلذ ىلع مهِدلجأو ةقيقدلا ءايشألا يف ًامالك مهنسحأو مولعلل مهعمجأ

 ءّقبلطلا ٍدحأ ناسل ىلع ولو ثحابملا يف قحلا ىلإ عوجُولاو ففاصنإلا ةياغ يف
 يف 20[ هللا همحر ] يفوتو « نونفلا بابرأل ًايعارُم تادابعلا فياظو ىلع ًابظاوم
 ' : هنمف ٌديِج يعش هلو . ةئمعُيسو نيسمخو ٌّتس 0“ ةنس ةرخآلا ىَدامُج ثلاث

 ٌلقاعلا اهيغتبي ثالث الإ ٌةحار اهيف سيل ةيالولا نإ
 لطاب اهاوس جاتحم عفن وأ لطاب ٌةلازإ وأ قحب ٌمكح

 : هرعش نمو

 [1718] اراد نب اراد لني مل ام ىلإ ىماست ان يل نإ كِبمَعَل

 اراد سودرفلا ىوس لئضرأ الو  ًءابه ايندلا ىرأ اذه نيف

 ّيفوع مث َضرم نأ دعب ٍنيدلا جات هدلول ءاضقلا بصنم نع لزن دق' ناكو

 . (””مدقتملا هخيرأت يف مايأ دعب تامو

 [أ11 نم ةدايز )١(

 :؛ هصن ام ( ب ) شماه يف (1)
 ًاقيقحت دلو يرامذلا ةّيطع َدمحأ نب يلع ُقّقدملا ٌةماَهفلا ةيبنلاو ٌققحملا ٌةمالعلا يضاقلا
 اهخياشم خيش ىلعو ٍرامَّذ ءاملع نم هنقو خياشم ىلع أرقو , فلأو قثمو نينامث ةنس يف
 عم دافأو دافتساف يمليدلا ئيحي نب ٍنيسحلا هرصع لهأ لب هرضم لهأ ةكرب ةمالعلا ُديسلا

 اهعورف خياشمو اهنايعأ نم ًادودعم نآلا راص دقو قتاف ءاكذو قباطم ٍكاردإو قداص
 ىوتفلا يهتنت هيلإو لئاسملا نم تاالكشُملا ّلحو سيردتلا يف ٌةبلطلا لّوعي هيلع ؛ . اهئايبو
 حيحصلا نم ٌقحلا وه امب لمعلا ىلإ ٌليمو مالسإلا خيش تافلؤمب ٍةلْغش ٌلامكو ٌةيانع هلو
 ةلمج نم يراخبلا حيحص يف مالسإلا خبش ىلع أرق فاستعإلا زكرم نع ىلاخ فاصنإ عم
 سيردتلاو سردلاب ٌلوغشم نالا وهو نميلا ىلإ لكوتملا مامإلا ةبحص لزن امل ٍرامذ نايعأ
 [ 8/”7ص ]راصقتلا نم ىهتنا . هّندافإ تماد

 : هصنام ( ب ) شماه يفو

 « يميحلا هللا دبع نب يلع لَجألا ةماّهفلا لضافلاو ّلمكألا لماكلا ٌةمالعلا يضاقلا
 و اشم نم طامج ىلع رق سي مب أ اه أ رع لا يلا أ أر ىلع
 - « مهريغو رِاقلا دبع نب ميعاربإ ٍةمالعلا ديسلاو ناّزولا نيسح نب دمحأ ةمالعلا لكم



 هما دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب ىلع ديسلا

 دمحم نب دّمحأ نب هللا دبع نب يلع ديسلا

 27 ناليجلا |[ 0: 3 ] نبا

 ىلع أرقو ( 1135 ) ةنس ٍلاوش يف دلو « ةأشنلاو ٍرادلاو ٍدلوملا ٌيناعنصلا

 نب ٍنسحلا ٍةمالعلا انخيشو يتْذُملا يداه نب ٌليعامسإ ةمالعلا ديسلاك ًءاعنص ءاملع

 يف ٌخياشم هلو . ّدمحأ نب ٍرداقلا ٍدبع ديسلا ٍةمالعلا انخيشو ٌيبرْغملا ليعامسإ

 ثيدحلاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو ٍِفرَّصلاو وحنلا يف َعّربو ٍةديدع نونف
 « ًادحأ ْدّلقي ملو اهب ليعف ةلدألا عّبكتو ةيوق ةكراشم عورفلا يف كراشو ٍريسفتلاو

 مهيفو . ٍداهتجالا مولع عيمج يف هنع اوذخأو ٍنونفلا عيمج يف ٌةبلطلا هب عفتناو

 مولعلا ىلع ٌبكُم ٍرهدلا ٍدارفأو رصعلا نساحم نم وهو « ةريثك ٌةعامج ءالبّتلا نم

 عض عضاوتلا ديزم عم نْهذلا ٌحيحص ٍمُهفلا م ٌميرس ظّفحلا ٌيوق تاقوألا عيمج يف

 ٍنيذلا ةنايصو لقعلا ٍةناصّرو راقولاو ٍةنيكسلاو قالخألا نسحو شاشبلاو ِدٌدوتلاو
 هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا انالوم هلعج يفرحألا هذه ريرحت ماع يفو . فُّقعتلاو
 هللا هظفح هُْفَرَع نأ دعب هٌّقحتسي امب همظعو ةءاعنص ٍةاَضُق ةلمج نم هللا هظفح

 ىنثأو ةماهّتب ةيحللا ردنب ةموكح ّيلو مث تالآلا رصتخم يف ًةبلطلا سّردو دافتساو دافأو د

 ءاعنص ىلإ داعو نّتِفلا يلاوت عم اهب ءاقبلا هرك مث « َنينس عبرأ ّرحن اهب ثكمو اهّلهأ هيلع

 يف هيلع أرقو ٠ ءاعنص يف ةموكحلاب هل نؤأو مالسإلا خيش ىلع أرقو ملعلا بلطو
 رّوصتلا ُدِّيج كاردإلا ٌنّسح وهو راّرجلا هليس يفو ئقتتملل هحرش يفو فاشكلاو يضرلا

 وهو ةيحللا ءاضقل داع دق اذه ريرحت لاحو « ًالماك ًالقاع ٍةَدوو نيكس وذ مهلا ٌميرس
 هظفلب راصقتلا نم ىهتنا . الامك هللا هداز مايق ّنسحأ هلهأو ٍردنبلا لاوحأ ريبدتب مئاق

 .[؟ةص]

 )١( رطولا لين )١148/7-١55 مقر 45 /؟ ) نيفلؤملا مجعم .( "44 مقر 9344(.

 ملعلا رجه ) ١/ "81 - 581مقر ١؟157/15-1 ) نغألا ضورلا . ( 8 مقر 041١(.

 ص يبرعلا ركفلا رداصم 58 .

 . نسحلا [ب ] يف (؟)



 دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب يلع ديسلا همم

 ةنمح ًةرشابم ًءاضقلا رشابف هبضتب هيلع ٌترشأو « ٍةمجرتلا بحاص ٍرادْقِم ةلالجب
 باختناب هللا هظفح ةفيلخلا ىلع اوئئأو ٠ كلذل هلوبقب ةرماتلا جهتباو ( ًةروكشم
 . نيملاعلا بر هلل ٌدمحلاو ٍرهدلا ءانبأ لضافأو ٍرصعلا ءاملع رباكأ نم هنإف هلثم

 ىلع ٌدمتسم وه لب ملعلاب ٌلاغتشالا عّدي مل ٍءاضقلا بصنمب هلاغتشا عم وهو
 ٌتاعجارمو ٌةعفان ٌتاثحابم هنيبو ينيب راد دقو « ٍةلفاحلا بتكلا يف ةبلطلل سيردتلا

 غولب حرش يفو فاشكلا يف ٌيِبرْغملا انخيش ىلع ةءارقلا يف انّقفارتو ٌةدّيج

 ةديصق هيلإ ٌثبتك ينأ [ بال ] كلذ نمف « ٌةيبدأ ٌتاحراطم هنيبو ينيبو « مارملا

 : اهعلطم بلطلا ٌمايأ

 يئاوه ساردنا دعب ىوهلا ران يئاشحأ يف راثأف ىرس ٌقْرِب

 : اهّلوأ ٍةليوط ةديصقب ةمجرتلا ٌبحاص باجأف

 ءآرس نعو رشب نع ؤتفت هراهزأ ثقرشأ ضور ُضايرأ
 ءاهبو ةحالّموةقر يف هتفداص دق يفادصألا ٌؤلؤل مأ

 ءامللا سدثحب راهنلا ٌسسمش هل ْتَّدُر دق رصعلا يف ٌمشوي مأ

 ءاغّلُيلل ٍنايقُعلادئالقب  َتدّنُق ةغالبلا ٌنيع هذه مأ

 ءاحّصُقملا ىدل حاضيإب ودبت اهنايِبِت يف زاجعإلا ٌليالدو
 ءاطَخو ةمّصو نع ُتَمَّرنتف  اهّظفل ْتْلَح هللا بفطُل ئارسأ
 ءامَدُحلا نم اهل ففيرشلا راص اهزاجيإ يف حال اًمل ٌدعسلاو

 نم يهف ٍةقبطلا هذه نم ىلعأ هللا هافاع نآلا همظنو لصألاك ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 نيبو هنيب ٌةثحابملا تعقو وأ ٌلاؤس هيلإ درو اذإ اهرّرحي لئاسر هلو « همظن لئاوأ
 . "”لُمْكَي مل هلعلو خيرات عمج يف عرش ناك دقو ؛ ءاملعلا ادحأ

 . كلذ ليقو فلأر نيتتمو نيعبرأ ط1 ةنس يف هتافو ٍتناكو )د2

 . ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 6084 يلع نب دمحأ نب هللا دبع نب يلع ديسلا

 دمحم نب ] ىسيع نب يلع نب دمحأ نب هللا دبع ْنِب يلع ديسلا

 2”يدوهمتسلاب فورعملا نيدلا رون ُبقلملا ينْيَسُخلا 7[ ىسيع نبا

 نآرقلا ظفحف اهب أشنو دوهمسب ةئمئامثو نيعبرأو عبرأ م4 ةنس دلو

 يرّجوجلا مهنم ةعامج ىلع أرقو ةرهاقلا مدقو هيلع أرقو هّدلاو مزالو جاهنملاو

 ؛ يواخسلا نم ٌعييسو رواجو جح مث ٌيلَحَملاو ينيقلبلاو ايركز نيزو ٌيوانملاو

 ىلع ةي ٌةيشاح فئصو [ ]7١19 ًاخيرات ةئيدملل لمعو ةنيدملاو ةكم نيب ام دّدرتو

 هل لعجو هيلإ نسحأف َناطلسلا ّيقلو ةرهاقلا ىلإ داعو كسانملا يف ٌيوونلا حاضيإ

 سرقملا َتيِب رازو هتدلاو ةرايزل رفاس مث هلجأل ًابّتك ةنيدملا ىلع فقوو « ةيارج
 « عفادم َريغ اهّحيش راصو ةنيدملا ىلإ عّجرو حف ٌةكم ىلإ مث ةنيدملا ىلإ داعو
 يتنثا ©0691 ] ةئس ًابيرقت هّتومو ركذام ُديغ ٌتافلؤمو ٌتاعومجم ىواتف هلو
 . ةئمعست 1 تو ةرشع

 (9ىضاقلا يديزلا ةمالعلا عوار نب ىلع نب هللا دبع ْنب يلع 9

 ىلوتو ٍهقفلا ملع اميسال نونف يف عّربو هريغو نيدلا يفرش مامإلا نع ذخأ ٠

 ىلع ًاحرش هل نإ ليقو رامثألا ىلع ٌحرش هلو ٍنيدلا فرش مامإلل ءاعنصب َءاضقلا

 َنالوَخ دالب نم رشاع دلبب َرِبُقو ةئمعستو نيسمخو عست 458 ةنس تامو راهزألا

 اك رشاعب هراد حرص ني طقَس هنأ هتوم ّببس ناكو

 )١( ب]] نم ةدايز [.

 نيفلؤملا مجبعمو . ( 878 مقر ؟48- ؟10/0 ) عماللا ءوضلاو . ( "01/4 ) مالعألا )١(

 نونكملا حاضيإو .( 0١ 50/8) بهذلا تارذشو .(95406 مقر 45/1)

 .( اا

 . [ ب ] نم ةدايز فرفز

 مقر ١78 179/5) نغألا ضورلاو . ( 9547 مقر 458/5) نيفلؤملا مجعمو (4)

 . ؟١١ص يبرعلا ركفلا رداصمو . .( 37

 - : هللا ةمحر نارهب ئيحي نب دمحم يضاقلا ىلإ هبتك ام ةمجرتلا بحاص رعش نمو تلق (6)



 شنح مساق نب يلع كمل

 20شنح مساق نب يلع

 نيبيذ هنطوب أشنو ١ بفلأو ٍةئمو نيعبرأو شالث ١١41 ةنس مرحم رهش يف دلو
 اهلهأ نع ذخأو ًءاعتص ىلإ لصو مث اهئاملع ىلع أرقو َنابكوك ىلإ لحترا مث

 مهيماعو مهتصاخ اهلهأب ربّيخاو اهَّلك وأ اهرثكأ فّرع ىتح ةينميلا رايدلا يف دّدرتو |
 هبّرقف ٍنيسحلا نب سابعلا ّيدْهَملا مامإلاب لصتاف . ءاعنص ىلإ لصوو داعو جحو
 هتحاصف عم كلذل هلّهأت نم ىأر امل ةرازولل هحيشرت يف َعّرشو هسلاجو هاندأو

 يف هعاتمإو مهرابخأل هظفحو مهتاقبطب وتفرعمو سانئلاب هرابتخاو هلّقع ٍةحاجّرو

 نم ٌةعامج هدّسحف « هياكذ ٍطْرفو هئناسل ٍةقالّذو هترضاحم ٍنسحو كلذ عيمج

 نكسو هنع جرفأ مث ًاليوط ًارهد سبُحو هنع هدعبأ ىتح َمامإلا هب اوَرْغأف ءرازولا

 هرهد ءانبأ لاوحأ نم هيلع ئفخت ال هفاصوأ عيمج يف ٍرهدلا رداون نم وهو ءاعنص

 الإ رأت وأ مّدقت نَم خيرات وأ ب بدأ وأ ملع يف ملكتي ٌملكتم عّمسُي الو ٌةيفاخ

 راق ٌمهس بدألا يفو ٌرفاو ظح ملعلا يف هلو « هتياكح ّلْثم يكحيو هعم يرجيو

 تاقوألا ضعب يف قّدصتي دقو « هدي ٍتاذ ةلق عم هدوجومب دوجي ٌطِرْقم ٌمَرك هيفو

 ساو ءيش ّيدهملا مامإلاب هِلاصتا دنع هيلإ لصي ناك دقو « آئيش كِيمُي الو هبايثب
 ُدهدلا بّلحو ٌبِراجتلا هّتَكتح دق رهدلا لاجر نم وهو ًائيش هنم ُْدِحَدي الو هُقِفَِب

 اضرألا ٌُمكيديأ نيب لّبقن مل اذإ اضرق انل يضقي ٌميلستلا امو ٌمالس 1
 اًضغب الو بولقلا يف ٍلالَم لجأل مكماقم نع ئدملا لوط اوبسحت الف

 نئضري الو هيهتشي ال امب ًارارض ١ لتفلا ىلع يرجت رادقألا اهنكلو
 : هلوقب نارهب نبا هباجأف

 اًضيبم لّصاوتلا ةجو ئرأ مل ذإ اضُنغلا امعطت نأ ّينيع ىلع ٌمارح

 اضع ومهديأ داسحلا اهب ضعي 2 ٍةرّوزب ينوفّروش يبل ًةِحأ
 اضُمَبلاو ةوادعلا ٌلهأ اهب تومي 2لئاسر مكيلإ ينم تحرب الو

 اضرُك ينّضِرقت قوشلا ٍطرف ٌمالحأ, 2ينُّروؤيو يل مولا ذَّلي فيكف
 مجعمو .(807 مقر ١98 160/5 )رطولا لين -859١(. 520/4) مالعألا )١(.

 .(0ه915 مقر ١؟1-51/6١5) نغالا ضورلاو . ( 455 مقر 441/5 ) نيفلؤملا

 . (15 مقر !/141-44//؟ ) ملعلا رجهو . 15١ ص يبرعلا ركفلا رداصمو



 هلآ شنح مساق نب يلع

 ٍةدشو ٌوُدعو قيدصو هوركمو بوبحم نم هريغ هّسرامي ملام سرامو «٠ هرطشأ

 هيرتعي الو مئعلتي الو مجعي ال هيلع ُدِري ام لك يف ًاباوج سانلا ٌعرسأ وهو ءاخّرو

 بلاغلا يف اهُعوقو قفّتيف اهعوقو [١ َليِبُق ] ثداوحلا يف سّرفتي ام ًاريثكو « رو
 مهّتاقبط هيدل توتسا دق مهرغاصأو سانلا رباكأب ٌلاصتا هلو 0[ سدحي ] امك

 ىأر دق ٌةوركملاو ٌبوبحملاو ٌزابدإلاو ٌلابقإلاو ٌءاخرلاو ٌةدشلا هيدل توتسا امك

 نآلا وهو عاقبلا ضفخأ يف ةراتو عافّيلا يف ةرات اهآرو « ًاريقف اهأر امك ًاريمأ هّسفن

 هثالخأ تركت الو هطْبَص تفخ الو هطاشن تفي ملو نيعبسلا زواج دق ةايحلا يف

 هنم هّتعمس يذلا هيالك نساحم نمو . هعومجم يف ٍريظنلا ُليلق وهف ةلمجلابو
 ّقحلا نوفرعي مهو دباكألا ٌحاملعلا ٌةيلاعلا ٌةقبطلاف ثالث تاقبط ىلع ئسانلا )

 مهضعب دنع امب مهملعل ُنَِفلا مهفالتخا [ 177 ] نع أشني مل اوفلتخا نإو ٌلطابلاو
 نَم ٌعابتأ مهو قحلا نع نورِفني ال ةرطفلا ىلع ٌةماع ٌةلفاسلا ٌةقبطلاو . ًاضعب

 ةطّسوتملا ٌةقبطلاو . كلذك اوناك ًالطْبُم ناك نإو هّلئم اوناك ًاقِحُم ناك نإ هب نودتقي

 ىتح ملعلا يف اوُنِعْمُي مل نيذلا مهو نيدلا يف ٌةئشانلا نتِفلا ٌلصأو ٌرشلا أّمنم يه

 مهنإف ٍةلفاسلا ٍةقبطلا لهأ نم اونوكي ىتح هوكررت الو ىلوألا ةقبطلا ةبتُر ىلإ اوقتري

 فلاخي امم هنوفرعي ال ٍلوقب لوقي ايلعلا ةقبطلا لهأ نم 0[ ًادحأ ) اوأر اذإ

 ىلإ هوبّسنو عيرقتلا ماهس [ 71١ ] هيلإ اوقّوف ٌروصقلا اهيف مهعقوأ يتلا مهدئاقع
 ٍةلطاب تاهيومتب ٌّقحلا لوبق نع ىلْفُسلا ةقبطلا لهأ َرَطِف اورّيغو « عينش لوق لك
 دقو « هنم هانعيس يذلا همالك ىنعم اذه ( قاس ىلع ٌةينيدلا ُنتفلا موقت كلذ دنعف

 رهش يف ىلاعت هللا همحر ( تام ) مث . كلذك هدجو كلذ لّمأت نم نإف قّدص

 مامإلا ٍةلود خيراتب لغتشا ناك دقو « بفلأو نيتكمو َةَّرْشع َمْست 1114 ةنس مرحم

 ني اهّثداوح ىلمأف ©[ نينسلا ىلع ] ٍروصنملا نب سابعلا ّيدهملا

 )١( لبق[ ب ] يف .

 ًادحاو [ ب ] يف فرف]ز .

 ) )2ب ]1 نم ةدايز [.
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 هو قحلا نع نورفني ال ةرطفلا ىلع
 «نيدلا يف ةئشانلا نتفلا لصأو رشلا أشنم يه ةطسوتملا ةقبطلاو .كلذك اوناك ًالطبم ناك

 اونوكي ىتح هوكرت الو «ىلوألا ةقبطلا ةبتر ىلإ اوقتري ىتح ملعلا يف اونعمي مل نيذلا مهو
 امم هنوفرعي ال ام لوقي ايلعلا ةقبطلا لهأ نم اًدحأ اوأر اذإ ماينإف ةلفاسلا ةقبطلا لهأ نم

 لوق لك ىلإ هوبسنو «عيرقتلا ماهس هيلإ اوقوف روصقلا اهيف مهعفإإ يتلا مهدئاقع فلاخي
 موقت كلذ دنعف ةلطاب تاهيومتب قحلا لوبق نع ىلفسلا ةقبطلا لهأ ٌرَطِف اورْيَغو عينش
 كلذ لّمأت نم َّنإف قدص دقو :هنم هانعمس يذلا همالك ىنعم اذه (قاش ىلع ةينيدلا نتفلا

 كلذك هدجو

 .فلأو

 نيعلا فرح /علاطلا ردبلا

 نإو ءهلثم اوناك اقسم ناك نإ هب نودتقي نم عابتأ م

 نيتئامو ةرشع عست 1119 ةنس مرحم رهش يف ئلاعت هللا همحر تام

 نم اهثداوح ىلمأف روصنملا نب ساّبعلا يدهملا مامإلا ةلود خيراتب لغتشا ناك
 دعب تامف هللا هظفح رصعلا مامإ انالوم هدلو خيرات يف عرش مث ءهنم بجعتي امب

 .كلذ يف عورشلا

 دالب ىلإ ةبسن ةلمهم اهدعب نونلاو ةلمهملاب :يناحنسلا مساق نب يلع
 ةيديزلا بهذمب مئاقلا وه ةمجرتلا بحاص ناك :؛ءاعنص ةنيدم نم ةبيرق ةليبقل مسا ناحنس

 ءاعنص دجاسم دحأ دواد دجسم ىلإ هيلإ نوعمتجي اوناكو ءءاعنص ىلع كارتألا ةيالو مايأ

 يف كلذ فرصيف ةعساولا روذنلاب مهنم لاومألا لهأ هدصقيو ةيديزلا هقف هنع نوذخأيو

 نأ :يه ةيضق همايأ يف قفتاو «لعفي ملف مهب هلاصتا يف ماورألا ءارمأ غلابو «هتذمالت

 يكرتب الإ رعشي ملف دجسملا كلذ يف أضوتي لخد ءاعنص لهأ نم فارشألا دالوأ ضعب

 ىلإ ءاملا ريهاطم نم جرخو «تامف نيكسب :هنعطف ةشحافلا هب دارأو هيلع لخد دق

 نم ونسي يذلا يناللا بلط مث ؛عقو امب هّراسف ةبلطلا ءىرقُي ةمجرتلا بحاصو دجسملا
 ريهاطملا باوبأ قيلغتب رمأو ءريهاطملا ىلإ ىنسملا رثكي نأ هرمأو ريهاطملا ىلإ رئبلا
 ىلإ جرخأو اًراغص اًعطق يكرتلا عيطقتب رمأ مث «ريهاطملا تاحاس الم ىتح ءاملا بصتناف

 .ديعب لحم

 نأو ناليمج نادرمأ نادلو هل ءاعنص لهأ نم ٌداجر َّنَأ هغلب هنأ هنع ىكحي اممو
 ءيصاعملا عقتف كارتألا نم داسفلا لهأ امهيلإ لصيو ءامهيف نادعقي نيناكد امهل
 نأ كنكسي له حالصلا لهأ نم لجرل ةمجرتلا بحاص لاقف كلانه اهوحنو يناغملاو
 تملع دق :لاقف !كلم امهيف يل سيل :لاقف كلذب كل مكحأو كل نيناكدلا نأ يعّدت
 هل ناكو ةمجرتلا بحاص هل مكحو كلذ لجرلا لعفف .عرشلا هغّوسي امم اذه نكلو كلذ
 ؛ يطامحلا فسوي يضاقلا مهنم ءالبل ةذمالت هلو ةنسحتسم اياضشق تاركنملا راكتنإ يف

 ١ بتكلا راد ةعبط نم ةذوخأم ةحفص

 ( صقنلا ربجل ) م 1998 - ه 1418 ةعبط  ةي



 سين نيعلا فرح /علاطلا ردبلا

 دودح يف هتوم لعلو . ميظع داقتعا هيف مهلو هيلع ئواتفلا يف ءاعنص لمهأ دامتعا ناكو

 .ةرجهلا ينس نم فلألا

 ررهشملا يضاقلا غيلبلا رعاشلا :(يناعتّصلا ةيسنعلا دمحأ نب دّمحم نب ئلع 01١
 :هلوق 0 م يدوس هايس ع م

 رسأ دق بيبحلا ٌراذعامال

 حس

 يلمأ ام ُبتكت كيف ٌعومدو امأ

 و .ةديج ٌةديصق يهو

 موق ةوعفللو يريمساي

 ايهم بيبشتب افرلا زارطب

 فشلا صقرم ىلع انب جّرعف مق

 ابلا ةيظ اي)ر (اهملا نويعك)

 مشي يذلا مالكلا نم ينحرأو

 (انقنتعا مث ديدحلا انسبلك)
 ينك ٌرسّمشملا كسانتلا سمو

 وضر ىلإ درعصلا نم ينعد مث
 | يسارميلا) نأ (كيانتك
 راد وسر ىلع اكبلاو انل ام

 ٌبهدقو ميسنلا ةقر ىرتام

 ىتح ٍديغلاك نزرب ٌضايرو

 يبلا ئكش بص يمسولا نأكو

 ٌتيحنهنمدوعرلاب العو

 ْتطنت نيح ٌروهزلا ٌناكو

 ٌدودخ اهيف ةيقشل او تلجح

 يدادوب لب ضايرلا نسحبف

 يجايدلا ءامس تعلطأ لقت ال

 يهر ةروهشملا ةديصقلا هدئاصق عئادب نم

 ينيع اَقَّرأو نئينعملا يبلق

 لسرلاو بتكلاب عش ىتح دص دقل

 0 ةفالس نم اوقلخ

 اللا عبطب اهبلا فطلب ر

 2 قيرطانب شّفو رح

 0 اي ردأ) (ينقساف الأ) (ن

 مادقإلاو سأبلاب ًافنأ م

 مأل ّقوف ينقثم نم ًافلأ
 ماكحألا يف هيقفلا مظنك ه

 رد ٌروعواذب ينعأو

 ماكآلا ٌقوف روخصلا كلتر (يم

 مازح نب ةرورعلاذه لخ

 مايهتسم مّ”م ئوكشك

 مامنلا نم تلخاماهنإ

 مارغو ٍةعولباهيلإ ن

 مارطضا تاذ قوربلاب اشح نع
 مامكألاب بيحتلا اذ دنع
 يمارد يهف ِء ءايحلاب تغبص

 ءايال هه يعساعسب

 مالا انضور دنع ًاقفش

 بتكلا راد ةعبط نم ةذوخأم ةحفص

 ةعبط - ةيملعلا

 ( صقنلا ربجل ) م 1998 - هه 8





 لاقو هرصع نايعأ نم ةعامج نع ٌملعلا ذخأ « ٌروهشملا يضاقلا ٌيلبلا ٌرعاشلا

 : هلوق ةقئافلا هتاعطّقُم نمف ّنسحلا َرعشلا

 ارّسأ دق بيبحلا اراذِع ام ال
 ٌمرظن ذإ بلقلا همك

 : اهٌّعلطم يتلا ٌةديصقلا هدئاصق نمو

 ىلمأ اه. نت كيف عوفر اًمأ

 ينيع اقّزأو متعُملا ىبلق

 ٍنِئَمالب هل ٌكلُم ٌبلقلاف

 لْسٌْرلاو بثكلاب حش ىتح ّدص دقل

 : يهو ٌةروهشملا ٌةديصقلا هدئاصق عئادب نمو . ٌةديج ٌةديصق يهو

 موق ةّوتفللو يريمساي

 ايهم بيبشتب افّرولا زارطب

 عشلا صقرم ىلع انب ٌجّرعف مق

 ابلا ةيبظاي) و (اهملا نويعك )

 شي يذلا مالكلا نم ينخرأو

 (انقنتعا مث ٌديدحلا انسِبلك )

 كك نسكشملا كسانلا نمو

 (ىوْضَر ىلإ دوعصلا نم ينُعد مث)

 أ ينب اوميقأ ) وأ (كبن افققك )

 ٍراد مّسر ىلع اكّبلاو انلام

 ٌّبه دقو ميستلا ةقو ىرنت انه

 ماجسنالا ةفالُّس نم اوقِلُخ
 يمالّسلا عطب اهّبلا فطُنب ِر

 مارَغلا ٌقيرط انب شتفور

 (يمالغ اي زِدأ) ( ينّقساف الأ ) ( ن

 مادقإلاو سأبلاب ًافنأ حم

 ]71١[ مال قوف فّقثم نم افلأ

 ماكحألا يف هيقفلا مظنك هل

 مالكلا ٌروعو اذب ينعأو

 ماكألا قوف ٍروخصلا كلتو (يّم

 مازح نب ًةورُعل اذه لح

 دم حج يرعب

 نيفلؤملا مجعمو .(197 مقر 5١8 -101/5) فرعلا رشنو )١9/0(. مالعألا )١(

 ( 081/9 ) نونكملا حاضيإو . (757/5) نيفراعلا ةيدهو . ( 9887 مقر 494/5

 . (701 مقر ١8/6 ) نغألا ضورلاو . 1١18/4( )و



 هالك

 ىتح ديغلاك نّزرب يضايرو
 يبلا اكش ٌتص َيمْسولا ّنأكو

 ٌبيحل هلم دوعرلاب العو

 تطخت نيح ٌَروهزلا نأكو

 دودخ اهين ٌقيقشلاو ثّلجخ

 يدادوب لب ضايرلا نسحبف

 ىجايدلا ٌءامس ُتَعلطأ لقت ال

 رولا نم راغ َحيّرِملا نأ ٌريغ
 ايرشلا تفك َعارذلا راعتساف

 دمحم نب دعس نب دمحم نب يلع

 (”هامنلا نم ثلخ ام اهنإ

 مارغغو ةعولب اهيلإ

 مارطضا ٍتاذ قوربلاب ًاَسشَح نع

 [ بالا" ] مامكألاب بيحنلا كاذ دنع

 مايألا ىلع يتينُم اي كل
 ماسلا انضور دنع اقّمش

 مالظلا ٌموجن هب ئرغأف د
 مامغلا ّمُك تحت نم هانتجاو

 يناعملاو بّذعلا ِكلسملاو ةقرلاو ماجسنالا نم ٍةديصقلا هذه يف ام رظنا
 ناكو « فيطل دلجم يف ٌمومجم وهو بولسألا اذه ىلع هرعش ُبلاغو « ِةلزجلا

 ٌليعامسإ نب دمحم ٌةمالعلا ُديسلا هتذمالت نمف . نونف يف ٌنسيردتو ملعلاب ٌقّلعت هل
 ئدامُج رهش يف ةأجف ( تامو ) قطنملاو وحنلا يف هيلع أرق هنأ ركذو ديمألا

 . فلأو ٍةئمو نيثالثو عست ١١79 ةنس ةرخآلا وأ ىلوألا

 نب نامثع نب يلع نب دمحم نب دعس نب دمحم نب ُيلع 7

 ةيجان نب هللا ةبه نب يلع نب بوقعي ِنب ميهاربإ نب ليعامسإ
 ””ئعفاشلا ُيبلحلا ةيرصانلا بيطخ نباب روهشملا

 هدلاو نع ذخأو اهب أشنو تبلحب ةئمعْبسو نيعبسو عبرأ 74 ةنس دلو
 ناكو نمزلا كلذ ءاملع ىلع ذحنأو سدّقلاو ٌرضم ىلإ لحر . ٌينيقْلُبلا جارتسلاو

 )١( شّقنملا ىشوملا وهو مانمنلا لصألا لعل .

 نونظلا فشكو 1١15(. مقر 3١9 - 70/6 ) عماللا ءوضلاو .(8/0) مالعألا (5)
 ر .(9908 مقر 2:5 508/1) نيفلؤملا مجعمو .(19579745/1)
 . ( 24/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 1/1575 375١/0- ) نيفراعلا



 هاا ميهاربإ نب حوتف نب زيزعلا دبع نب دمحم نب يلع

 يف هُركذ رهتشا خيراتلل ًاظفاح ةيبرعلاو لوصألاب ًاملاع ثيدحلاو هقفلا يف ًامامإ

 هلعج ًالفاح ًاخيرات اهل عمجو اهيلإ لخد نّم عيمجو َبّلح َنايعأ مّجرتو راطقألا

 ُفيناصت هلو ءملقلاو ٍناللا ُفيظن وهو ميدعلا ِنِب لامكلا خيرات ىلع ًاليذ

 . كلذ ريغو عزز ٌمأ ثيدح حشو دّيؤملا ةريسو ةحتافلا ريسفت يف ةحئارلا ةبّيطلاك

 عيمج يف هّتريس تدمُحو َسْلُبارَط ًءاضق يلو مث ٍةرم َريغ هدلب ءاضق َيلوو
 ٌبلحب تام ىتح كلذ ىلع رمتساو ىتفأو سّردو هدلبب ةباطخلا َيلوو « هتارشابم

 ايند فلخو ةئمئامثو نيعبرأو ثالث 8847 ًةنس ةدعّقلا يذ بلصن سيمخلا موي

 . ًةعساو

 نب ميهاربإ نب حوتف نب زيزعلا دبع نب دمحم ْنب يلع

 "'ئبلعثلا رمع نب ماشه نب دمحم نب دعس نب مساقلا نب ركب يبأ

 نبابو ٍمِهيرُذلا نباب ٌفورعملا نيدلا جات ٌيِلصْوَملا  يعفاشلا ٌئقشمدلا

 خيش نبا ىلع أرقو ةئمعبسو َةرْشع يتنثا ١7/ ةنس ٌنابعش يف دلو « ريخلا يبأ

 ناكو ةرهاقلا ىلإ لحتراو َنايح يبأو ينامكرُتلا نيدلا ءالعو هٌركذ ِمّدقملا ةيفوقلا

 ّرصم لخد مث ّقشمدب سّرد مث ليثك لام هلو رصعلا كلذ كولم نم عيبيو رجَني
 قافوألاو زاغلألاو يجاحألا يف ًارهام ناكو ةشبحلا كلم ىلإ ًالوسر ٌُرصانلا هثعبف

 ٍلوصألاو ٍثيدحلاو هقفلاب ٌةفرعم هل تناكو « اهّصاوخو فورحلا ىلع مالكلاو
 اهنم ٌةريثك ٌُفيناصت هلو « كلذ عيمج يف ملكتيو باسحلاو ريسفتلاو تاءارقلاو

 تالّدْمحلا يف سفنلا ٌفارشإ ) ( ةحتافلا تايآ يف امل ةحئافلا ٌثامّسنلا ) [ 5 ]

 ( روسلا لئاوأ فورح يف رّرُدلا ٌزنك ) ( ةعقاولا رارسأ يف ةعئارلا ٌراثآلا ) ( سمخلا

 ( ىوذعلا ٍثيداحأ نيب عمجلا يف ىودجلا عفن ) ( مظعألا مسالا يف ممنلا ةياغ)

 نيفلؤملا مجعمو .(؟١41 مقر ”/٠١5 ٠١8 ) ةنماكلا رردلاو . ( 5/0 ) مالعألا )١(

 ؟١94/1١) نونظلا فشكو . ( 57/5 ) نيفراعلا ةيدهو . ٠4( مقر 017/5

 .( ةةذالر ةمال/5)ر(امهر
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 ُمَّلُس ) (زاغلألاو يجاحألا يف زاجعإلا ةياغ) ( مجرّتُملا لح يف مهملا )
 . كلذ ُديغو ( دعاوقلا باسح يف دئاوفلا ٌطسب ) ( ةسارفلا مّلِع يف ةسارجلا
 . 2" 0ةعمعسس ةئمعبسو نيتسو تس ا/”7 ةنس يف تامو

 ©”ُئناكوشلا دمحم ْنِب يلع

 نب ٍدمحم ُنِب ٌيلع : اذكه هيسن قايسو « امهل هللا رفغ باتكلا اذه عماج ُدلاو

 نب فيفعلا 7[ نب ] دمحم نب ميهاربإ نب حالص نب دمحم نب نسحلا نب هللا دبع

 ٍنيشف ٍةنكاس ةيتحت ٍةانئُمَف ةحوتفم ةمجعم ءاخب َةنّشْيَخ ىلإ يهتني . قرر نب دمحم

 فئألا دعبو ةددشم ةدّخوم مث ةمجعملاب داَبَر نبا . ءاهف ٍنونف ةحوتفم ٍةمِجْعُم

 هرُكذي ناك يذلا ماّعدلا ٍنب ةعيبر نب ِكلام نب ٍربكألا ٌةبهْؤَم نب مساق نبا ٌةلمهم

 نم هجورخ يف ٌةيانعلا هل نممو هراصنأ نم هنوكل هتبطُخ يف مالسلا هيلع يداهلا

 . كلام نب ّيدَر نب هللا ٍدبع ِنِب ٌميهاربإ نبا . نميلا ىلإ ّسرلا

 يف هبسن قايس عقوو باسنألا بتك ضعب يف ةنشيخ بسن ّقايس عقو اذكه
 باسنألا ةفرعم يف بابلألا ةضورب فورعملا يدّيؤملا ةمالع يبأ بيرشلا باتك

 نب ٍديعس نب ّعَدجأ ٍنب ةبهرم نب ةعيبر نب 7[ مليق ] نب داّيز نب ةنشيخ : اذكه 2 2 2 5 3 0 5 1

 )١( هصن ام ( ب ) شماه يف :

 يرشانلا نمحرلا دبع نب ّرمع نب هللا دبع نب ركب يببأ نب , ليعامسإ ٍنب دمحم نب ٌييلع
 مث لضفألا حدمو هتارقأ قافف بدألاب لغتشا ٌيديبّؤلا روهشملا ٌرعاشلا ٍنيدلا ٌقفوم

 وجو نسحأ ىلع اهب يتأيف تامهملا يف ٌراعشألا هيلع نوحرتقي اوناكو ٌرصانلا مث فرشألا
 نورُخأتملا اهب جهل يتلا يناعملا يناعم نّود . ٍةلوهسلاو ماجسنالا ةنسح ةقيرط تناكو

 ةنس يف يح  4١١هدعب يذلا يف وأ 817 ةنس مرحملا يف ضَرَح يحاونب تامف عجرو

 رمغلا ءابنإ نم نئهتنا . ٌاليلق همظن نم ٌتعمسو ديبّرب هئيأر نيتسلا زواج دقو .
 . (7 مقر 7١00/4 ) ملعلا رجه . ( 3048 مقر ١15١ 189/5 ) رطولا ليث قفز

 . [ ب ] نم ةدايز. (9

 . ميلق [ب ] يف (4)



 نأ ّيناّسغلا يفرشألا رّجشم يفو . ئهتنا « ةعيبر نب كلام .نب ماّعدلا نب ربكألا

 نب ٍرهاز نب ةرامُع نب ليَجُح نب نيساي نب هللا دبع نبا وه ميهاربإ نب ماعدلا

 . نئهتنا « ليكب نب ناموُر نب ماعدلا نب َناَيلَع نب دبع نب ًةرامُع نب ٍدعس نب ًةمامُت

 نب ميهاربإ نب هللا ٍدبع نب ميهاربإ َّنب ماعدلا نا يدهنلا رصن يبأ باتك يفو

 ٍنب دبع نب ًةريمَع ٍنب [ 174 ] لَجَح نب رشان نب رهزألا نب هللا ٍدبع نب نيسحلا
 نب بعص نبا : اولاقف اوقفتا مث نهتنا « ةيواعُم نب , ماعدلا نب بحرأ نب َنايلع

 ٍنب ِكلام نب َدادْمَه نب ّرمع ٍنب ٍديز نب ميت نب يفوت نب َناربَخ نب ليكب نب َنامور
 ناكم رايخلا ٍنب قباس ةروكذملا بتكلا ضعب يفو . ةعيبر نب ةلّسوأ نب ٍديز

 نب أبس نب نالْهَك نب ديز نب كلام نب تبتلا ٍنبا اولاقف اوقفتا مث . ةعيبر

 نب ماس نب ّدشْخْفْرَأ نب , خلاس نب رباع نب

 نب شونأ نب َنانيق نب , ليئالهم نب دول نب حونخأ نب َحْلّشوتُم نب كمل نب حون
 . امهيلع هللا ٌمالس ىّوحو مَدآ ٍنِب ِثْيش

 (![ نع ]و هيبأ نع ئكح َيبلكلا نب ماشه نأ جورملا يف ٌُيدوعْسمَملا ركذو
 وهو ِتْبن نب عَسْيَمِهلا نبا وه ٌناطحق نأ ىلإ نابهذي اناك امهنأ ٌيماطقلا يقرش

 دعب ٌيدوعسملا ركذ مث مالسلا هيلع نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب َليعامسإ نب تبان
 نب بُجشي نب ابس 2"'[ ينبا ] نالهكو رّيْمِح ىلإ يهتنت نميلا ٌباسنأ نأ كلذ
 لهأ دنع هيلع ٌقفتملا وه اذه لاق . رباع نبا وه َناطحق نأو َناَطْحَف نب َبْرعَي

 دلو نم ناطحق َنوكي نأ ًاضيأ ركنُي يدع نب "*[ ُمِديحلا ] ناكو : لاق « ِةرْبخلا
 نأ معز نّم لوق نأ كش الو . هيلإ عَجرُيلف كلذ يف ثحبلا لاطأ دقو ٌليعامسإ

 ًائيدحو ًاميدق هيلع ٌئسانلا قبطأ املو باوصلل ٌفلاخم ٍدوه نبا وه سيل َناطحق

 دوه نب َناطحق نب برعي نب بُجَشي

 )١( نم ةدايز ]11[.

 ) )5انياآ ب ] يف .

 ) )9مثيهلا [ ب ] يف .
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 : ةيناندعلا ضعب ىلع رختفي ةيناطحقلا ٌضعب لاق امك راعشألا يف كلذ ركذ نتح

 رهطملا ّئيِبنلا ٌءانبأ نحن اهف رباع نب ٌدوه هللا يبن انوبأ

 رخفم لك ىلع ومسي انّرَخفمو ًابرغمو ًاقرش هللا دالب انُكلم

 دصقل ةنشيخ نب قزر لقأ ملو ةنشيخ ىلإ هّبسن يهتني ًاقزر نإ تلق امنإو
 ُتعمس امك لصف الب ةنشيخ نبا له قزر يف ٌلصاح يعم كشلا نأل ؛ « طايتحالا
 روكذملا قرر دالوأ نم ٌةنطف هل نم عيمج دنع ٌروهشملا وهو ةبارقلا رباكأ ضعب نم

 . ملعأ هللاف « ٌةطساو هئيبو هنيب وأ

 ١١١ ةنس يف ًابرقت هٌدلومو « هللا همحر هل مّجرتملا يدلاو بسن ٌقايس اذه

 نم ٌةيرق يهو َناكْوَش ىلإ ةبسن يناكوشلاب ءاعنص يف فرُعو « فلأو ٍةئمو نيثالث
 ٌدحأ وهو « موي ٍةفاسم نود َءاعنص نيبو اهنيب َنالوَخ ٍلئابق ىدحإ ةيماحتسلا ئرق

 عضوم ناكوش : سوماقلا يف لاق . ناكوش اهيلع قلطي يتلا عض ذاوملا [ ] 75١

 نب ٍلمحم نب [١7 ٌقيقع ] هنم دزّوبيأو َسسْحَرَس نيب ةدلبو نميلاب ٌوصحو نيرحبلاب

 يذلا ٌنصحلا وهو .٠ لئهتنا « يناكوشلا ٍدمحم نب ُسيِنُع ءالعلا وبأ هوخأو سيئُع

 . نميلاب نوصحلا مظعأ نم ةمجرتلا ٌبحاص اهيلإ بي يتلا ةيرقلا هذه نإف هركذ

 فرح يف (باسنألا يف باستكالا ) ءامس يذلا هباتك يف ٌيرضيخلا لاقو
 ٌفلأ اهدعب يفاكو هيناث نوكسو هلوأ حتفب هب ُيناكوّشلا : هظفل ام ةمجْعُملا نيشلا

 ءالعلا وبأ اهنم دروبيأو سخرس نيب نازاج ةيحان نم 2"*[ ةدلب ] ىلإ ٌةبسن نونو
 ىلع اهب هقفتو ٌَوْرَم لخد ًاملاع ًاخيش ناك يناكوشلا سيئع نب دمحم نب سينع
 يلو مث سينُع نب دمحم دلاو نمو ثيدحلا هنم عمسو يناعمتسلا رفظملا يبأ

 . ةئمسمخو نيثالثلا دودح يف تامو « ٌفنصملا هنم عميس . هدم هدالبب ءاضقلا

 دمحم نب يلع نب قاحسإ نب ٌيلع نسحلا يبأ ُتنب ( ةميرك ٌلضفلا امأو )

 )١( قبتع [ ب ] يف .

 ةديلب [ ب ] يف قفز .



 ىلإ ٌةلحر هل ناك نسحلا وبأ اهّدلاو ثيدحلا تيب نم ٌّةأرما ٌيناكوشلا يكلاملا

 ةعامج نع ةزاجإلا اهب لصحو يناعْمّتملا رفظملا يبأ ةءارقب ٌريثكلا عمسو روباسين

 هللا دبع وبأو "1 يرخبلا ] ندحرلا دبع نب ديمحلا دبع ٍدمحم يبأ لثم خويشلا نم

 ٌناكوش لهأ نم ٌيكلاملا ٌيناكوشلا ٍدمحم نب ٌىلع نب ٍدمحم نب ٌدمحأ نب دمحم

 نيثذحملا ريهاشم نم ناك ٍرهاط وبأ هدلاوو . حالصلاو ريخلا لهأ نم ناك

 فراعلا نسحلا يبأ ِنب ٌدمحأ َنب دمحم لضفلا ابأو ٍرهاط ابأو هابأ عمس َناسارخب

 ناكوشب ( 077 ةننس نابعش يف يفوتو ٍةئمعبرأو نيتس دودح يف دلو « َينيهُّملا

 نم ولخي ال هنأ ريغ ةمجرتلا نع ًاجراخ ناك نإو وهو . باستكالا يف ام ىهتنا

 نم ُثعمس . رامؤ ٍةنيدم برقب ٌناكوش هل لاقي ٌرخآ نميلاب ٌعضوم ًةَمثو ةدياف

 ٌُدحأ نكي مل نإف ٌناكوش هل لاقي ةعداو دالبب ًاثلاث ًاعضوم ةمث نأ تاقثلا ضعب

 ٌبحاص هيلإ بتنُي يذلا ٌعضوملا وه سوماقلا بحاص ٌدارم ناك انصح ِنْيَّلحَملا

 نود امهذحأ هّدارم نأب ٌمرجلا نئيحي مل امهدحأ وأ نينصح ناك نإو ةمجرتلا

 نم لاكوش هل لاقي لحم لزن هنأ نيسحلا نب نيحب يداها ءامإلا ةربس ينو رخآلا

 ؛ ًناكوش امهنم ٍدحاو لك ئمسي ٌعضاوم ةعبرأ نميلاب نأ ديفي اذهو نارجن دالب

 هتبارقو هفلس َنطوو هنطو نأل ٌةيقيقح تسيل ٌناكوش ىلإ ٍةمجرتلا بحاص ٌةبسنو

 ةرُجَهلا هل لاقي ٌليطتسم ديبك ٌلبج اهنيبو هنيب [ بال4 ] ناكوش يندع ُناكم وه

 ناكوش ىلإ هلهأ ٌباستنا ناك ةيثيحلا هذه نمف َناكوش ٌةرْجَه هل لوقي مهّضعبو

 ولخي ال ٍنامزألا ميدق نم ٍنيدلاو حالصلاو لضفلا لهأب ٌةرومعم ٌةرْجَهلا هذهو

 نطب يف ًةراتو ٍنوطبلا ضعب يف رات نوكي هنكلو ٍنمز لك يف مهنم ملاع ٌدوجو

 ةمئألا اورصان ٌدابك ُءاسْوُر مهيفو « ٌةميظع ٌةلالج ٍةمئألا بفلس دنع مهلو « ئرخأ
 كاذ ذإ مهيف ناكو ًءاضيبلا ديلا كلذ يف مهل نإف كارتألا بورح يف اميس الو

 لئابقلا يف نوقّرفتي ب اوناكو ةاضقلاب ةينالْوَكلا ٍدالبلا رئاس يف نوفرعُي ُءالَّضُمو ًءاملع

 كارتألا نم َءاعنصب نّم ناكو ِكارتألا برح ىلعع مهنوثحيو داهجلا ىلإ مهنوعُديو
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 ةاعنض ىلإ نودوعيو َتويبلا هيف َنوبرْخُيو ةوزغ دعب ٌةوزغ ّلحملا اذه ىلإ نوزغي

 دجسملا يف اوعمتجا ئتح مهوكرت ٍديعلا موي يف َنينسلا ضعب يف مهوَرَغو
 مهنم لتقف مهولتاقف هباوبأ ىلع نومئاق ِكارتألا ٌدونجو الإ اورُعشي ملف ٍديعلا ةالصل
 ينربخأ دقو . َءاعنص مهب اولخدو مهرباكأ ُكارتألا ّرسأو « نورخآ ٌوفو ةعامج

 قفتا امم َبئارغو بئاجعب ٍةمجرتلا بحاص وخأ هللا ٍدبع نب دمحم نب ٌنسحلا يّمع
 ةنس نورشعو ٌةئم هرمعو َكارتألا ّلتاق نمم ناكو هللا دبع هدج نع كلذ يوري وهو
 ةلساوب كارتألا َلاتَق يورأ انأف ٌةنس نيعست ىلع ٌةدايز شاع ٌروكذملا ٌنسحلا يّمعو
 نم كارتألا جارخإ نيبو بفرحألا هذه ريرحت نيبو « مهلتاق نم نيبو ينيب ٍدحاو

 لك ةياورلا يف لع ادهو ةنس نيعبسو قم "11 ىلع ] دايز 3 ةينميلا ٍراطقألا عيمج

 نم كارتألا َلاتق رّضح نم نيبو رضعلا لهأ نم ريثك نيب [ 7١5 ] نإف هلثم فتي نأ
 . ةدئاف نع ولخي ال هنكلو لوقلا نم ٌيضراع اذهو ( ٌةينامثو ءابأ ٌةعبس مهفّلس

 ءملعلاب َناكوش َةرْجَم ينعأ روكذملا ّلحملا لهأ نم ٌةعامج رهتشا دقو
 ملعل نيقّقحملا ءاملعلا رباكأ نم ناك ٌيناكوشلا يلع نب ٌنيسحلا ٌةمالعلا مهنمف
 باتك يف ِدّيؤملا نب ب مساقلا نب ميهاربإ ٌةمالعلا ٌديسلا هل مجرت دقو عورفلا

 ةيقفلا ةمجعمب عيناكوشلا يلع نب ٌنيسحلا : هظفل ام لاقف ( ةيديزلا تاقبط )

 ٍديعس نب ٌدمحأو ٌيلوحتملا ئيحي نب ميهاربإ يضاقلا ىلع هقفلا يف أرق ٌةمالعلا

 ناكو لّبَهلا دمحأ ٍنِب ٍدمحمو ٌيبطاشلا يداه خيشلاك ٍنامزلا ٌءانبأ هيلع أرقو لهلا

 ةمالعلا يضاقلا مهنمو . ىهتنا « ةمجرتلا يقابل ضب مث عورفلا يف ًامامإ ًاهيقف

 ٍةاضق ّدحأ وهو هريغو ِهقفلا ملعل نينقثملا نم ناك ٌيناكوشلا حلاص نب ٌنيسحلا
 هل ُتيأرو «ةمئألا نم هّدعب نّمف ٠ َليعامسإ هللا ىلع لٌكوتملا "'[ مامإلا ]
 كلت ىلإ يواتفلا نم تالكْشُملاب دّصقُي ناكو ةمئثألا ىلإ ٍتاعجارمو تابتاكم

 اهب أشنو ةرْجّهلا كلتب خيراتلا كلذ يف هللا همحر يدلاو ٌدلوم ناكو « ِةرْجَهلا

 )١( ب ] نم ةدايز [ ,

 ب ] نم ةدايز قفز [ .



 كفو يناكوشلا دمحم نب يلع

 ا ا ءاعنص ىلإ لحترا مث : نآرقلا ظفحف

 دمحأ ّْنِب نسحم ةمالعلا يضاقلاو تقلا لمع دمحم درب ٌرسحلا ٌةمالعلا ديسلاو

 نبال هحزشو زاهزألا ققحف ضئارفلاو هقفلا ملع يف عبو « ةريثك ةعامجو اعلا

 يرِفيَّصٌعلل ضئارفلا ٌرّصتخمو « راخزلا ٌرحبلاو رفظم نبا نايبو هّيشاوحو ٍحاتفم

 ثيدحلا بتك يف أرقو «ةحاسملاو برضلا َمّلعو يدلاخلا حرشو يرظانلل هّحرشو

 هيقفلل تارمثلا ٍريسفتلا بتك نمو « َيذرّتلل ٌلئامشلاو ٍنيسح ريمألل ةافشلا

 ةيبجاحلاو اهحورش ّضعبو ةحْلُملا وحنلا يفو يرجنلل تايآلا حْرشو َففّسوي
 َنامَقُل نبال هّحْرشو َنارْهِب نبال َلفاكلا لوصألا يفو « يتفملا ديسلل اهحْرَشو
 ملعلا ليصحت يف ُبَأدِي لاز امو « نآلا ينرّضحي ال امم تاعومسملا هذه ريغو

 رخاوأ يف ًءاعنص يف ىنفأو سّردو ةليوط ًامايأ امهنع ًابرتغمو هئطوو هلهأل ًاقرافم

 ةينالوّخلا تاهجلاب ءاضقلا نيسحلا نب ُساّبعلا ٌيدهَملا ٌمامإلا هآلوو . هيلط هيلط مايأ

 هلهأو وه اهب ةقتساو ةسورحملا ة ًءاعنصب َء ًءاضقلا هالوف هنع رذتعا مث ءاعنص ٍنالوخ

 ناك لب ةبلطلل سيردتلا نع بِغرالو ءاضقلل هتيلوت مايأ يف تبلطلا كرت امو

 يف ريبكلا عماجلا يفو هقفلا يف رزبألا دجسم يفو نيدلا حالص دجسم يف ءىرْقُي

 ًاعناق ًاففعتم ةريرسلاو ةريسلا ًدومجم هللا ةمحر ناكو « ناضمر رهش يف ضئارفلا

 بئاون ىلع ًارباص هسفن ةّصاخب ًالغتشم سانلا نع ًاعمجنم فلكتلل ًاحراط ريسيلاب

 ًابظاوم هنيد رومأ ىلع ًاظفاحم كلذ نم هُقُرطي ام ةرثك عم « ٍرْهدلا ثداوحو نمزلا

 هسّبلم يف الو همالك يف عنصتم ريغ هتيافك نع لّضفي امب ءارقفلل ًارثؤم ةعاطلا ىلع
 ٍرّدصلا ميلس [ 170 ] ناكو . مهّيِقل ةئيه يأ يف الو سانلل ٌّرّرِب بوث يأب يلابي ال

 ناك نَم ًانئاك ءوسب ًادحأ ركذي الو . ٌدَسح الو ٌٌطْخّس الو ٌدّْقح الو ٌّلِغ هيرتعي ال

 ناك امل ًابستحم ًارباص كلذ يف هّسفن ًابعّتم هنوجاتحي امب ًامئاق هلهأ ىلإ ًانسحم

 يف امواظم ونوك عم ًالوصو ًةاربقم ملك مهل نيذلا الا ضعب نم هيلع يرجي
 جحلاصلا بفلسلا طمن ىلع هن أ ٌلصاحلاو . نمزلا بئاونو نّحِملا نم هلاني ام عيمج

 « نمزلا بئاجع نم  هناوضرو هتمحرب هللا هاّشغت - ناك دقلو هلاوحأ عيمج يف
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 ربلا نم ٌدح ىلإ يعم غلب دقلو للا ءايلوأ نم هنأ َنّقيت ةفرعملا ّقح هفَرَع نّمو
 مل ثيحب ًاميظع ًاغلبم هيلإ جاتحأ امب مايقلاو ملعلا بلط ىلع ةناعإلاو ةقفشلاو
 ايندلا نم ٌدهاز وهو . ىنسُحلاب هأفاكو ًاريخ هللا هازجف بلطلا ريغب ٌةلْفُش يل نكي
 هنإف هماحرأ ةيافكب موقي ام اهنم هدوصقم ٌةياغ لب ءيشك الو عمج يف ٌةمهُت هل سيل

 لب كلذ ريغ نع ًٌالضف هنكسي ًاتيب كلمي ال وهو ٌةنس َنيعبرأ وحن ءاضقلا يف ٌرمتسا

 دنع كدت ب ملو هنطو يف ةريسي لاومأ نم هيبأ نم ًاثاريم هاقلت ام ضعب [ 5١ ] عاب

 حرش يف ِرْغَّصلا مايأ يف هللا همحر هيلع ٌتأرقو « اهل َرادقم ال َءايشأ الإ هتوم

 حيحص يف ّيلع أرق همايأ رخآ يف وهو ةبلطلا نم يريغ عم يرظانلا حرشو ٍراهزألا
 ىلع ًايشام ليقلاو لاقلا نع ًاضرْغُم ليمجلا هلاح ىلع ًاًريتسُم َلْزَي ملو ٌيراخُبلا
 ٌةليللا يهو ءاشعلا ٍناذأ دعب نينثإلا ةليل ءاعنصب ىلاعت هللا هافوت ىتح ليبس ىدهأ
 رشابي ملو يفلأو نيتثمو ٌةرشع ىدحإ 11١ ةنس ةدعقلا رهش عبار نع ًةرفسلا

 ةعاطلاب لاغتشالل دّروجت لب « نيتتس وحنب هتوم لبق ءاضقلاب قلعتي امم ًائيش
 همحر ةرخآلا ٍلامعأ ريغ ىلإ ٌثافتلا هل نككي ملو ةعامجلاو ةعمجلا ىلع ةبظاوملاو
 ٌلغتشم نآلا وهو ئيحيو باتكلا اذه ٌعماج وهو دمحم امهُربكأ نيدلو كرتو « هلل
 وهو « عورفلا ملعب هلاغتشا لامك عم اهنم عاونأ يف عفتنا دق ٍداهتجالا مولع ةءارقب

 ةمجرت روكذملا هيخألو هل يتأت اهلعلو « ٍنيِتَّم نيدو ٍنيِصَر ٍلّقعو قداص مهف وذ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هفرح يف امهنم ٍدحاو لكل ٌةلقتسم
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 ديرجت لوم ٌريبكلا ٌةمالعلا نيسحلا نب ئيحي يداهلا نب رصانلا نب ئيحي
 نمو تادلجم ةينامث ىف ًالفاح ًاريسفت هل نأ يورو . روهشملا ٌريسفتلا « فاشكلا

 نغألا ضورلاو 1٠١84(. مقر )07١/5 نيفلؤملا مجعمو .(4/5) مالعألا (1)
 .,(5017 مقر ١؟5/5)
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 دمحم ٌديسلا دهتجا امل هنكلو ٌتيزولا هي ميهاربإ نب ٌدمحم ةمالعلا ٌديسلا هتذمالت ةلمج

 ةلمج يف ةمجرتلا ُبحاص هيلع ماق فراعملا يف رّخبتو َديلقتلا ضفرو ٌروكذملا

 هيّضعت ٍديزمو هفاصنإ مدع ىلع لدت ةلاسرب هيلع لّسرتو هيلع نيمئاقلا
 ُباتكلا مصاوقلاو مصاوعلاب ٍةلاسرلا هذه نع ٌدمحم ٌديسلا باجأو « هللا هحماس

 « ٍرابك تادلجم ثالث يف وهو هّلئثم ةينميلا رايدلا هذه يف َْلوُي مل يذلا ٌروهشملا

 رئاسو تاهمألا يفو ٍداهتجالا مولع عيمج يف ةبلطلا ءىرقُي ةمج برتلا ُبحاص ناكو

 , 30ةعمن ٍنامثو نيثالثو عبس 8107 ةنس ( تام ) و « ريسفتلا بتك

 '"”نلع نب دمحم ْنِب ْيلع ُيدهَملا مامإلا

 يداهلا نب رصانلا نب دمحأ نب روصنملا .نب ئيحي نب يعادلا فسوي نب مساقلا

 ةرْجَه يف ةئمعّبسو سمح ٠0 ةنس رخآلا عيبر رهش يف دلو '" 'نيسحلا نب ئيحي
 ملعلاب لاغتشالا نم ٌحلاصلا هُقلس هيلع أشن ام ىلع أشنو « ناهلا تاهج نم

 . ةئمعبسو نيتسو عست 55 ةنس ةمجرتلا بحاص ٌدلوم ناكو 00(

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 مقر )07١/5 نييفلؤملا مجعمو . 4١١ ص مارملا غولبو .(5/5) مالعألا (0)

 .( 1١

 ىبحي نب دمحم نب ىيحي ّيضاقلا هخياشم نم نإو ةئمعبسو عبس ١1 ةنس هتدالو نإ 2م

 نب مساق نب ىيحيو مغرم ٍدمحم َّنب ٌدمحأو يئراحلا ٍديعس ِنب ٍديمح ّنب ٌدمحأو شّتح

 ديسلا هتذمالت نمو ىبحي نب يلع ّنب ٌيسحلا دّيسلا ةمجرتلا بحاص معو ولعلا مع
 عبس لازأ هنأو مهُريغو ٌينيَسُحلا مساقلا نب يدهملا نب , ىبخي ديسلاو ىبحي نب يداهلا

 هنإو لئاسملا نم ىصحت ال امل ةيوجأو لئاسرو تارصتخم هل نإو ةملاظ ًةلود ًةرشع
 مث نس نيتسو تس نع ةئمعْيسو نيعبسو ٍشالث 1/1 ةنس لوألا عيبر يف رامذب يفوت

 هتبق يف نفدو ةدعص ىلإ هيبأ نم ةيصوب يلع نب ٌدمحم ٍنيدلا ٌحالص ٌمامإلا هّدلو هلقن

 . نيسحلا نب ىيحي يداهلا هّدج دهشمب ةروهشملا

 . « ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
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 يف ( 76١ ) ةنس ةرخآلا ئدامجُج رهش يف ةفالخلاب عيوبف هسفن ىلإ اعد مث لمعلاو
 ىلع نوديزي هّتعِيَب اورّضح نيذلا ًءاملعلا نإ ليق ىتح هيلع ُسانلا عمتجاو الث ةنيدم
 نب ٌيلع نب ٌدمحأ نيدلا ّن مشو ٍدمحم نب ٌرهطملا هللب ٌقئاولا هضراعو ٍةَئمِسمَح
 حتتفاو هتوعد ىلع لّري ملف ٍنيدلا ُسمش ٌديسلا امأو ٌقئاولا هل نعذأ مث حتفلا يبأ

 رمتساو ٌدالبلا هل تنادو ٍندملا هذه نيب امو رامذو ٌةدْعص كّلمو اهكّلمو ءاعنص

 ًامئاق دمحم هّدلو ناكو رامذ يف ( 7177 ةنس يف ٌجلافلا هأدتبا ىتح كلذ ىلع

 نم يراوّدلا نسحلا نب هللا دبع ٌةمالعلا يضاقلا ضهن مث لاوحألل ًامظان رومألاب
 ءاملعلاو ةداسلا نم ٌةعامج هعمو رام ىلإ لصوف « 1/07 ) ةنس مرحملا يف ةدعص

 دمحم مامإلا هدلو الإ ةمامإلل حلصي ال هنأ ىلع هعم نمو يضاقلا ٌيأر عمجأو

 ماقف دجحلا هومزلأو هورّدعي ملف رذتعاو هنع دّعابت كلذ عمس املف « ٌروكذملا

 ءاش نإ هل يتأتسو « ٍنيدلا حالصب رهتشاو رصانلاب ىنكتو هوعياب نأ دعب ةمامإلاب
 . هفرح يف ٌةلقتسم ٌةمجرت هللا

 ٌرصانلا دمحم ْنِب ىلع زوصنملا ٌمامإلا 4

 (07هلبق روكذملا ّيدهملا يلع ْنب نيدلا ٌحالص

 ٌمامإلا هّدلاو تام املو « ةئمعْبسو نيعبسو سمخ [ باله ] 77 ًةنس دلو
 دق هلفالخ تناكو - (1/97) ةنس يف دمحم ِنب يلع نب ٌدمحم نيدلا الص

 لسرأ - هتيص دعبو هشويج ترثكو هّتوطس تمظعو ةينميلا رايدلا يف ثنكمت

 لصوف ًةدْعَص ىلإ يراوّدلا نسحلا نب هللا ٍدبع ةمالعلا يضاقلا ىلإ هٌؤارزوو هّوارمأ

 ٍةمجرتلا بحاص ةعيابم ىلع ٍةلودلا بابرأ [ 7551 ٌيأرو هير عمجأ مث ءاعنص ىلإ

 يف ملعلا نم لان دق نكي مل وهف الإو كللاب ًاضهان هنوكل احالص كلذ يف اوُأرو

 ّريخلا يأرلا اذه يف هللا لعج ْنكلو ةيديزلا دنع ةمامإلا ٌطرش وه ام ٍتقولا كلذ

 ىلإ نسحأو ملظلا ّلهأ عفدو مالسإلا َةَضِيَب ظفحو ةفالخلا يلو هنإف ةّكربلاو

 )1١( مقر ”؟4 /5 ) عماللا ءوضلاو . (8/0) مالعألا 07 . ) 1١/١ص مارملا غولبو - 57 .
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 يف قاف ىتح هتفالخ يف ةيملعلا فراعملاب لغتشاو يغبلا سوؤر ٌَعمقو ءاملعلا

 كيزولا مي ميهاربإ نب دمحم ٌةمالعلا ٌمامإلا ٌديسلا هيلع ىنثأ دقلو . فراعملا نم ريثك

 ةلود نع ٌبذلا يف روهشملا ماسُخلا ) هامس ًافتصم كلذ يف فئصو الئاط ءانث

 اذه لثم نِم اذهب كيهانو « ةمجرتلا بحاص نع ذخأ هنأ ركذو ( روصنملا مامإلا

 ٌمامإلاو وه ةمجرتلا ٌبحاص ضراعت دقو « مولعلا عيمج يف هتمامإ ىلع ِعّمِجُملا

 تلاط دقو « هيلا ٌةراشإلا تمدقت ام عقوو هركذ مدقتملا ىبحي نب ُدمحأ ٌيدْهملا

 نيرشعو عباس يف تام ىتح هُدانجأ ثرثاكتو هٌدالب تعسّناو هتكلمم تمظعو هُمايأ

 . ةئمزامثو نيعبرأ 85١ ةنس ٌرَفص رهش
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 هنيب يعادلا ديز ٍنِب دمحم دالوأ نم وهو فيرشلا ديسلاب فرعُيو قرشلا ملاع

 ىلع حاتفملا أرقو هدالبب لغتشا ةئمعبسو نيعبرأ 75٠ ةنس دلو « ًابأ َرشع ةثالث هنيبو

 ريخلا يبأ نب نيدلا صلُخم هَفّلؤم نبا نع بطُقلل حاتفملا حرش ذخأ اذكو « هحراش

 مث نينس برأ ءادعسلا ديعسب ماقأو هريغو نيدلا لمكأ نع اهب ذخأو ةرهاقلا ميقو يلع

 اهريغو ةيلقعلا مولعلا عيمج يف ًامامإ راصو مّجَعلا دالبب نجل مث مورلا دالب ىلإ جرخ

 قافآلا يف هّيص راطو اهليلجو اهقيقد يف ًارّحبتم اهعاونأ عيمج يف ًافلصم اهب ًادّرفتم

 رثاكأ اهب جتحي لف لك يف ةروهشم يهو ٍدالبلا عيمج يف هتافصمب ماتا عفتناو

 . اهنع نورِدْصُيو نودروُيو اهنم نولّقنيو ءاملعلا

 ةركذت ٌحرشو ةيدّضعلا بفقاوملا ٌحرشو حاتفملا حرش ةروهشملا هتافنصم نمف

 ةياقولا ٌحرشو ةيفنحلا ضئارف ٌحرشو ةئيهلا ملع يف ينيمغجلا ٌحرشو يسوطلا

 ىلعو هفاشكلا لئاوأ ىلع ٌةيشاح يشاوحلا نم هلو . ةيمجعلاب ةيفاكلا ٌحرشو

 )١( عماللا ءوضلاو . 1ا7/ - 0١١ص ةيهبلا دئاوفلاو . ( 7/0 ) مالعألا ) 598/6 77١

 ةاعولا ةيغبو .(١١٠1ا مقر 015 - 5١6/7 ) نيفلؤملا مجعمو .(41١١١ل مقر

 . (ا/159- 78/64 ) نيفراعلا ةيدهو . ( ١الالالمقر ١9-195
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 يبيطلل ةصالُخلا ىلعو يواضيبلا لئاوأ ىلعو دّضعلل ىهتنملا رصتخُم حرش لئاوأ
 لّوطملا ىلعو علاطملا ىلعو نيدلا ريصنل ديرجتلا ىلعو ةيادهلاو فراوعلا ىلعو

 ىلعو ٠ ةمكحلا ةياده حرش ىلعو يناهبصألل علاوطلا ىلعو ةيسْمشلا حرش ىلعو
 « يصيبخلا ىلعو « وحنلا يف ٌيضرلا ىلعو « قارشإلا ةمكحو نيعلا ةمكح حرش
 يسوطلل تاراشإلا حرش ىلعو عضولا ةلاسر ىلعو ةيناجّوججلا لماوعلا ىلعو

 ُريسفت هلو « سييلقإ ريرحت ىلعو سيسأتلا لاكشإ ىلعو حيضوتلاو حيولتلا ىلعو
 باتك هلو دوجولا يف ةلاسرو ةيمجعلاب فرصلا يف ٌةمدقم هلو نيوارهزلا

 رباكألا هنع ذحنأو ءاتفإلاو ءارقإلل ىّدصتو « هذه ريغ ٌتافنصم هلو « تافيرعتلا

 َدعسلاو وه هولعج مهنإف مورلاو مجعلا ٌءاملع اميسال هميظعت يف اوغلابو
 كنلروميت سلجم يف ٌثاثحابم امهنيب ىرج دقو امهمولع يف ةجح ينازاتفتلا

 لازامو «امهنم ٌُقِحّملا نَم روصعلا نم هدعب اميفو امهرصع يف ُسانلا فلتخاو
 مهنإف مورلا ءاملع اميس الو ةنمزألا عيمج يف ًارئاد كلذ يف ءاملعلا نيب فالتخالا

 فيرشلا بناج حيجرت ىلإ ليمي ناك هنأ مهئاملع ٍرباكأ يفاصوأ ةلمج نم نولعجي
 دقو . ةلغّشلا نم امهنيب ىرج امبو امهب مهل امل ٠ دعسلا بناج حيجرت ىلإ وأ
 نورختفي مهّدعب نَم راص مث هنع ذخألاب نورختفي ةمجرتلا بحاص ٍرصع ّلهأ ناك
 فّلكتلا ٌةليلق ظافلألا ٌةحضاو يناعملا ٌةريثك ٌةعفان هئاقتصمو « هتذمالت نع ذخألاب

 مجعلا نم ٍريثك تافنصم يف عقي امك ناسللا َةَمِحَع هيف ٌّعِقوي يذلا ٍديقعتلاو

 ٌراريِشب ةئمئامثو ةرّْشع تس 817 َةنس ٍرَخآلا عيبر سداس ءاعبرألا موي ( يفوت )و
 . ةئمئامثو ًةرْشع ٌعبرأ 7[ 815 ةنس ] يف ليقو

 هنم بلطف ةيسمشلا [ 7771 حراش ٌيزاريشلا ٍبْطّقلا ىلإ لحر هنأ ىوريو
 ضعب ىلع هلد مث ٍرّصبلا فْعِضو نسا ولعب هنع رذتعاف هحرش يف هيلع ةءارقلا

 لصوف هيلإ لحرف ئرخأ دالبب وهو حرشلا كلذ هنع اوذخأ نيذلا نيقثسملا هتذمالت
 أرقي نأ [ 71 ] هنم بلطف حرشلا كلذ يف روكذملا ىلع أرقي ةي رباكألا ءانبأ ضعبو

 )١( ب ] نم ةدايز [.



 07 ينابكوكلا رصانلا نب دمحأ نب يلع نب دمحم نب يلع ديسلا

 هيلع طّرش لب ٌلقتسم سرد هل سيلو ملكتي ال نأ طرشب روضحلا يف هل نذأف هيلع

 ٌفيرشلا ناكف ٍرباكألا دالوأ نم خيشلا يلع أرقي يذلا كلذ عم طقف ٌرّضحي نأ

 ليللا رثكأ يف رّرقي ناكو دجسملا يف ةولخ ىلإ يوأي ليللا يفو ًاتكاس رّضحي
 ٌبحاص ينعي اذك ٌفنصملا لاق لوقيف هّتوص عفريو ةيسمشلا حرش نم هعيس ام

 هيلع أرقي يذلا ينعي اذك خيشلا لاقو ّبطقلا ينعي اذك ٌحراشلا لاقو ةيسمشلا

 كلذ ٌرورم فداصف ةقئاف ٍتاضارتعا ضرتعيو ًاسيفن ًامالك ررقي مث اذك انأ ُثلقو

 نأ هل نؤأ مث « صقر ىتح كلذل برطف فقوف هتوص عمسف هِتولَخ باب نم خيشلا
 هتءارق لاح ةيسمشلا حرش ةيشاح لّصح ةمجرتلا بحاص نإ لاقيف ءاش امب ملكتي

 . خيشلا كلذ ىلع

 رصانلا نب دمحأ نب ىلع نب دمحم ْنب ٌيلع ُديسلا

 2"ةافولاو رادلاو دلوملا ْينابكوكلا

 نع ذخأو يفلأو ٍةئيو نيعبرأو عست ١١44 ةنس لاوش 7[ رهش ] يف دلو

 يف عربو نابكوك ءاملع نم هريغ نعو دمحأ نب رداقلا دبع ديسلا ةمالعلا انخيش

 ٌديج ٌمظن هلو ١ كلذ ريغ يف كراشو لوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو يفصلاو وحنلا

 : يلئاسر ضعب ىلع علطا دقو ىلإ هبتك ام هنمف

 ٍتايبتلا ملاعم ييحُم رصع لا ديرف نم ينءاج دق ثحب يأ

 ناهربلا حض ضاوب هالج و  مألا سبتلا :اذإ يذلا املا

 ناهّدلا يف ًامُّلسُم ئّلصف ىّلج اذإ يراجُملا مَّلَّس هدنع

 : "”يلوقب هيلع ُثبجأف

 ٍناِيْقُعلا ٌدئالق ٍداقتناو 2 ٍداهتجا بر وُهو ّديجلا َدَّلق

 . ( 05 مقر 1897/4 ) ملعلا رجهو .( 751 مقر 11-1١57 /7 ) رطولا لين 000

 . (أ) نم ةدايز قفز



 يسدقملا يلع نب دمحم نب يلع خيشلا 0

 ٍنايبْلا مولع يف ُدحبلا هنأ كش ريغ نم لد ٌّردلا هُمظن

 ينالخ نم ثفيرشلا اذه ررص امل ٌدعسلا يننأ ٌتنقين دق
 ٍنامزلا اذه لهأ َدرف اي ٍنار قألا ديس اي ٍناوألا ٌميرق اي

 ناهذألاادّص اهب يلُجَتو  ٌّرْعلا كابآ مولع يبحت َتمُد

 ٍناندع ْنم ماركلا َنباي مال عألا ةنيز اي مالسلا كيلعو

 هخويش ةلمج نم لعلو . ٍتالآلا مولع يف كلانه هنع اوذخأ ٌةذمالت هلو

 ٌةمالعلا ٌديسلا مهنمو « َنابكوك ٌريمأ نيسحلا نب ٍدمحم َّنب ئسيع ةمالعلا َديسلا

 هذه ريرحت دنعو (« 5ئاس ٌرعش هلو هركذ ٌمّدقتملا ىسبكلا هللا دبع نب ٌنيسحلا

 رهش يف بفلأو نيتثمو ًةرشع يتنثا 11١7 ةنس هّنومو هللا همحر يفوت دق يفرحألا

 . اهنم ىلوألا ئدامجج

 ئئسدقملا لع نب دمحم ْنب ىلع ٌحخيشلا

 27هناغ نباب فورعملا ْيفنحلا ٌيجرزخلا

 نيع ُةّرَق فئاطللاو موهفملا ٌردب يفراعملاو مولعلا ٌُسمش وه : يماصعلا لاق

 دبع ] ُحيشلا لاقو . ةقيقح قيقحتلا جراعم نم يقارلا ةفينح يبأ باحصأ
 ٌمامإو « ًامهفو ًاقيقحتو ًاملعو ًالاح تقولا خيش وه : يوانُملا "'"[ قازرلا

 . يفلأو عبرأ ٠١١4 ةنس ( ةتافو ) تناكو ًامْسرو ٌةقيقح نيققحملا

 دمحم نب فُسوي نب ىسيع نب دمحم ْنب لع

 ©2ثعفاشلا ُيرهاقلا مث لصألا ينومشألا

 ٍونيقْلْبلاو ىَلحملا ىلع ذخأو :ةئمئامثو نيثالثو ٍنامث 414 ةنس َنابعش يف دلو

 )١( مالعألا ) 0/١١ ( . رثألا ةصالخو )" / ١80-186(.

 . فوؤرلا دبع [ب ] يف (0

 )١6/١ نونظلا فشكو ٠١(. مقر 5/5) عماللا ءوضلاو .,0 مالعألا 5

 .(١١1ا/ال مقر 6751/7 ) نيفلؤملا مجعمو 1706/1-1١١١5(. )و( 8١75و



 هال ىبحي نب يلع نب دمحأ نب دمحم نب يلع

 ًاحرش فئصو ءارقإلل ىّدضتو ٍمولعلا عيمج يف عّربو « يجايفاكلاو ٌيوانُملاو

 لاق . “"يجوغاسيإو عماوجلا ٌعمج مظنو « ليهستلا ضعب عّرشو ةيفلألل
 ريغ قَّمَحلا يف امهكارتشا عم يطويسلا لالجلا ىلع َحجرو جارو : "”يواخسلا
 الك يف يواخسلا نم لوبقم [ 718] ُريَغ اذهو : تلق . ئهتنا ٌحجرأ كاذ نأ

 لالجلل ًانيرق َلَعِجُي نأ يغبني نمم سيل ٍةمجرتلا ٌبحاص نأ ىلع « نيلجرلا
 ةنس ةجحلا يذ رشع عباس تبسلا موي ٍةمجرتلا ُبحاص يفوتو « ٌَروافَم امهنيبف

 . ةئمعلستو ةرْشع ينامث

 "”[ ئيحي نب يلع نب دمحأ نب ] دمحم ْنب يلع 7

 «*”يديزلا ُيرخبلا

 | ٍنايب ٍومٌدقم حرش اهنم تافنصم هل . نيقّقحملا نيينميلا ءاملعلا ُدحأ

 ملعلا لهأ ضعب ناكو « راهزألا ٍةمّدقم حشو يشرُفلا جاهنم ٌحرشو « رْفظم

 نب ٍنيدلا رع ٌمامإلا هيلإ بتك دقو . هدْكَذ مدّقتملا ٌيرْجنلا هللا دبع ىلع هلّضفي

 مامإلا يواتف يف ٌدوجوم وه باوجب هنع باجأو ةمامإلا ةلأسم يف ًامالك ٍنسحلا

 نم ريثكب ًامئاقو ٌناميلس نب ٍدمحم نب رهطملا مامإلاب ٌالصتم ناكو « نيدلا رع

 . هتفالخ رومأ

 يح مق روكذملا مامالا نمز يف تقلل لسا نب يس هيقفلا يمريطمل

5 

 مساب فورعم قطنملا يف باتك وهو « لخذملا » هانعم ينانوي ظفل : 1528086 يجوغاسيإ )١(

 دقو «٠ نوطالفأ ذيملت ( ما"4٠ 487 ) يروّصلا سويريفروب هفلأ « سْمْخلا تالوقملا

 ت) يرهبألا نيدلا ريثأ لضافلا ىلإ بوسنملا رصتخملا وهو « برعلا هقرع
 .(ماك64 /مهككال

 . 61١١ مقر 5/6) عماللا ءوضلا يف (؟)
 . ةمجرتلا رداصم نم ةدايز (”)

 .(091 مقر ١14 /؟) نغألا ضورلاو . (98844 مقر 894 - 497 /؟) نيفلؤملا مجعم (4)



 يرجنلا ليطه نباب فورعملا دمحم نب يلع كيفن

 اهيف ناك هنأ كلذو [ بال ] ةرمحلا ئمست ةجّرسلا يماش ةدلب يف ٌةبيرغ ٌةتكذو
 ينأي لعجو هيف يلصي ًادجسم نب هنأ قفتاف ةقّدَصو نيد اذ ناكو ةعّرّرلا نم لجر

 هيلع قصتي نَم دجسملا يف دجو نإف « هئاشّبو جارسلاب ةليل لك دجسملا كلذ

 تقفتا اهنإ مث ٍلاحلا كلذ ىلع رمتساو هّئالص ىّلصو هلكأ الإو ةاشّعلا كلذ هاطعأ
 ككالوأو وه اهدفتحي ذخأ اهُوام لق املف كيب هل تناكو « رابآلا ءام َبّضنو ٌةَدش
 نم اهلوح ام طقس هنإ ىتح ًاميظع ًابارخ اهلفسأ ين لُجرلاو ٌريبلا كلت ثّيرخف
 كلذ ناكو « هّربق اذه راص دق اولاقو هل اورفحي ملو هٌدالوأ هنم َسِيأف اهيلإ ضرألا

 نأ نم ةراجحلا تعنم ٌةبَّشخ هباب ىلإ ثعقوف اهيف فهك يف ٍرئبلا بارخ دنع لجرلا
 ىلإ هلمحي ناك يذلا ٌجارسلا هءاج كلذ دعب هنإ مث ٍةميظع ةملظ يف ماقأف هيصُن
 راهتلاو يللا نيب ام قّرفي هب ناكو ليل نك لحي ناك يذلا ٌماعطلا كلذو دجسملا

 مث «لاحلا كلت ىلع ٍناكملا كلذ يف ٌييقم ٌلجرلاو نينس تس ٌةدم كلذ هل رمتساو

 اهلفسأ ىلإ اوهتنا ىتح اهورّمحف اهترامع ةداعإل رئبلا اورفحي نأ هدالوأل ادب هنإ
 تنك يذلا ماعطلاو ٌجارسلا كلذ مهل لاقف هلاح نع هولأسف ًايح مهابأ اودجوف
 ء كلذ نم اوبجعف ًةدملا كلت هّلمحأ تنك ام ىلع ينيتأي دجسملا ىلإ لمحأ

 علطم يف لاقو . ٍدالبلا كلت قاوسأ يف ُسانلا اهب ظّعوتي ةظعوم ةيضق ثراصف
 ُبحاص ( يفوتو ) ئهتنا ّمصألا نب دمحم لجرلا اذه راز نّم ةلمج نمو : رودبلا
 . ةئمزامثو نينامثو نيتنثا 881 ةنس َناضمر َنيرشعو َنماث دحألا موي ٍةمجرتلا

 20[ ُيرخنلا ] ليطُه نباب فورعملا دمحم نب يلع
 2”يناميلا ُر 57 لا

 مامإلل هفّنص ةيرهاظلا ىلع ٌحرش هلو « لّصفملل هحرشك فيناصتلا ٌبحاص

 يوحنلا [ ب ] يف ()
 نيفراعلا ةيدهو ١١114(. مقر 558/1) نيفلؤملا مجعمو .(ا//ه) مالعألا (0

 يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 094 مقر 1 ١١9/9 ) نغألا ضورلاو . (919/6)
 ١(. مقر 5١54-3١19 5 ) ملعلا رجهو . ؟907/ ص



 كفو يرجنلا ليطه نباب فورعملا دمحم نب يلع

 يف هّنيِص راط دقو ًءاعنصب ًانكاس ناكو هُرُكذ مّدقتملا نيدلا حالص نب ٌيلع روصنملا

 يف هقرافي ال بجاحلا ٍنبا ةيفاك ىلع ٌيضَرلا حرش ةعلاطمل ًاميدُم ناكو قافآلا

 هعفدف ٌيضَولا َحْرُش هيلإ عفدي نم رمأ ٌةافولا هثرضح امل هنأ ىكحُيو هتاقوأ بلاغ

 : دشنأ مث هردص ىلع هعضوف هيلإ

 ٍرارَغ نم ٍةيشعلا دعب امف ٍدجن ٍرارَع ميمش نم ْعَتمت

 رباكأ نم ّيماشلا ٍلَّمْحَملا يضاق نأ ريخأف « جحلل ةكم لخد هنأ هنع ىكحيو

 يضاقلا اهيأ ةلأسم : لاقو هادانف لمحم يف هدجوو « قيرطلا ىلإ هاّقلتف ءاملعلا

 هلأس مث « نسح باوجب باجأو ؟'”كلذك هلأسف « لق :لاقو لمحملا نع فشكف

 لاق نميلا نم كلعل : هل لاقو '''[ ّنسحأ ] باوجب باجأو كلذك ةيناث ةلأسمب

 اذك َتْقَلَأ دق لاق معن لاق ليطه ُنبا تنأ لاق معن لاق ؟ ءاعنص نم تنأ لاق معن

 ©0هل لاقف كلذ نوفرعي ال مهلعل يراد َناريج نإف اذهب كيردُي امو معن لاق اذكو

 ًءاعنص ةنيدمب اهنم ةّجحلا يذ ٌرشع ّيداح ءاعبرألا موي يف ةئمنامثو ٌةرْشع يتنثا

 لاقو اهلهأ نيبو هنيب ىرج رمأل اهقراف مث ؟”ثوح ةنيدمب هّبلطو هؤشنم ناكو

 : اهٌعلطم اهّمذي ٌةديصق

 ) )1١ةدئاز يه وأ « كلذ نع اهلعل .

 ) )0نسح [ب ] يف .
 مهل [ ب ] يف قرف .

 ) )5يفوت ةمجرتلا بحاص نأ هللا هظفح يرادنجلا هللا دبع نب ٌدمحأ ظفاحلا ىلوملا خيرات يفو
 هرعش نم نأو صقرم هل لاقي لحمب ةدوّتملا تاهج يف هُدبقو نايع نكس هنأو 41“ ةنس :

 ُلِبْقُم رتافدلا سرد ىلع ٌروبص هضوخي ملع رحب الإ ٌرحنلا له
 ٌلكْفُم ّمع نأ قيقدتلاو ثحبلا نع لكم ال ةداقو ٌةطِف هل

 اهنمو : 1

 لَضَفُي الإ هللراج ٌلثم لهو 2 هِلضف ةمرحم هللا راجل ئعريو
 لّصوَتُي هلح يف مهلاوقأب لكشُم لك يف َسانلا نأ رت ملأ

 اولّرن ثيح اولزنَي مل ئقترا ام ىلإ 2 اوقتريل ٍنف لك يف اوفّنص مكف -



 يجشرقلا دمحم نب يلع 0

 [119] ٍثيبخ لك لحم ثيبخلا ثوح ثوح نع ًالحار كّمايخ ْضّوق
 نب ئضترملا هتذمالت نمو « ٌينارجنلا ةيطع نب ٌميهاربإ هخياشم نمو

 . ميهاربإ نب , يداهلا

 20يجشوقلا دمحم نب يلع 0

 « ةبسنلا ٌءايو ميج اهدعب ٍةمجغملا ٍنيشلا حتفو واولا نوكسو هفاقلا حتفب
 رهتلا ءارو ام كلم ماش نم ءوبأ ناكو « يابا ظفاح ةيبرعلاب فللا اذه ىنعمو

 هداز يضاق ىلع أرقو مورلا ىلإ لحر مث َدنَقَرَمَس ءاملع ىلع أرق . يزابلا ظفحي
 ديرجتلل هّحرش كلائه دّوسو اهئاملع ىلع أرقف َنامْرَك دالب ىلإ لحر مث « ّيمورلا
 ىلع هيتاع هيلإ لصو املف بهذ نيأ ذي ملو رهنلا ةارو ام كلم ىلإ داع مث

 ٌةلاسر :لاق ؟ َتْج ٍةيده يأب هل لاقف ملعلا بلطل برتغا هنأب رذتعاف بارتغالا
 اهيف كظنأ تاه لاقف نومدقألا هلح يف ريحت < ٌلاكشإ وهو رمقلا َلاكشإ اهب تللح
 ءاملعلا نم ٌةعامج رمأو ًادَصَر نب كلملا كلذ ناك دقو .هّئبجعأف ًامئاق اهأرقف

 ٌروهشملا وهو لصح ام هنع اوبتكو هلمكأف ٍةمجرتلا ٌبحاص رمأف اوتامف هلمعب
 . تاجيٌّرلا ٌنسحأ وهو ديدجلا جيّرلاب

 لصفملا الإ راظنلا نم وني ملو 2 ٍدهاش ُربكأ ٌفاشكلا هلضف ىلع
 . روسكم تييبلا (©)

 : هرعش نمو
 فرعت هنم ةلز نيبتت ملو -(افنصم بيعب لَجعت ال ملعلا ينخأ

 اوفحصو ٌموق َلوقتملا فّرح مكو 2 هيأرب ًامالك يوارلا دسفأ مكف
 (©فصنملا هْدِرُي مل ءيشب ءاجو 2 ًاريغم ىنعمل ئحضأ حصان مكو

 . ملعأ هللاو فنصملا هباوص (8)

 848/١ ) نونظلا فشكو . تاقيلعتلا - 8١ص ةّيهبلا دئاوفلاو . ( 4/0 ) مالعألا )١(
 .(4١الوو 85١١و ا١١ال5و 955/51)و ( 44ر 4489و ذخائر م1ك5و :ذالو 1448و

 ( 1١١85 مقر 577/5 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 751/8 ) نيفراعلا ةيدهو



 قو يجشرقلا دمحم نب يلع

 بحاص َرُدَق فرعي مل هدالوأ ضعب هناكم ىلوتو كلملا كلذ يفوت امل مث

 هلسرأو ًاميظع ًاماركإ اهّئاطلس همركأ َريِربَت ىلإ لصو املف «جحلل هنذأتساف ةمجرتلا

 ٍتاطلس ماركإ ىلع ًادئاز ًاماركإ همركأ هيلإ لصو املف ناخ دمحم مورلا ناطلس ىلإ

 باوج لصوُي نأ دعب َعوجرلا هدعوو كلذ ىلإ هباجأف هيدل َنُكسي نأ هلأسو هل ٌريربت
 ناخ دمحم ٌناطلسلا لسرأ ةلاسرلا ىدأ املف ؛كلذ ىلع ًادهع هيلع ذخأو ةلاسرلا

 رمأب مهرد َفلأ ٍةلحرم لك يف هيلإ اوفرصو هومركأو هومّدخف ةعامج هماّدخ نم هيلإ

 هتاقالم دنعو ٍةرفاو ةمْشِح يف ةينيطنطسسُق ةنيدم ىلإ لصوف « ناخ دمحم ٍناطلسلا

 فص مث ٠ ةيدمحملا اهامس باسحلا ملع يف ًةلاسر هيلإ [ 177 ] ىدهأ ناطلسلل

 ةيحتفلا ةلاسرلا اهامسو ناخ دمحم ناطلسلا مساي ةئيهلا ملع يف ىرخأ ٌةلاسر

 هل نّيعو سرادملا ضعب يف ًاسردم ٌناطلسلا هلعجو ءوجعلا قارع حتفل اهتفداصمل

 اوناكو كلذ نع ًاجراخ ًائيش هعابتأو هدالوأ نم لكل نّيعو مهرد يتئم موي لك

 اهُؤاملع هاقلت ٍةَمْدَق َلوأ ةينيطنطسُق مدق املو «٠ سفن يتئم ىلع نوديزي نيريثك

 ٍنمزلا كلذ يف مورلا ءاملع ُربكأ ملكتف رحبلا يف ّدملاو رّزجلا نم هآر ام مهل ركذف

 ةمجرتلا ٌبحاص ركذ مث ؛ كلذ ببس يف هللا ءاش نإ هُركذ يتآلا هداز ةجاوخ وهو

 هداز ةجاوخ هفلاخف ٍدعسلا بناج حّجرو ةثحابملا نم بفيرشلاو ٍدعسلا نيب ىرج ام

 . فيرشلا بناج حّجرو

 ميظع حرش وهو هيلإ ٌةراشإلا تمدقت يذلا ديرجتلا ٌحرش اهنم فيناصت هلو
 « فاشكلا ىلع دعسلا ٍةيشاح لئاوأ ىلع ٌةيش ةيشاح هلو ٍدئاوفلا ٌريثك راطقألا يف دئاس

 ىلع فقأ ملو ِءاملعلا ريهاشم نم وهو فرصلا يف [2١7 روهزلا دوقنُع ] باتك هلو

 ةنس هنمز يف ٌمورلا مدق يذلا ناخ دمحم ٍناطلسلا توم ناك هنكلو هتافو خيرات

 . ةئمئامثو نينامثو تس 7

 ) )1١دهاوزلا دوقع [ ب ] يف .
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 زيزعلا ٍدبع نب دمحم ىلع ٌرعَتب أرقو « بفلأو نيثالثو وشالث١٠* ةنس دلو

 ةكم ىلإ لحرو نيرخآ ٍةعامجو ريطم ّيلع نب دمحم ىلع اهريغ يف أرقو يتفملا
 نبا ةيفلأ حرش اهنم فيناصت فئصو « نونف يف عّربو هريغو نالَع نبا ىلع أرقف
 ىلع حرشو َنالْسَر نب ديز ٌحرشو « ٍنايبلاو يناعملا يف لخدملا ٌحرشو كلام
 يف تامو ريسيتلا ىلع ٌةيشاحو ةبخنلا ىلع ٌحرشو ناميإلا ٍبَعُش يف ةموظنملا
 . ٌرِعتب يفلأو ٍةئمو ئدحإ ١١١١ ةنس ٍرَخآلا عيبر ثلاث

 نب دومحم نب دوعسم نب دمحم نيدلا دجم ْنب ُيلع

 ©0كقتصم ىلوملاب فورعملا ّرمع نب دمحم نب دمحم

 ةغل يف ريغصتلل ُفاكلاو هّلس ةئادح يف فينصتلاب هلاغتشال كلذب بَقُل
 ٌروكذملا ُدمع وه نيدلا ٌرْحفو « ٌيزارلا نيدلا رخف مامإلا دالوأ نم وهو . مجعلا

 دلو ٠ باطخلا ٍنِب ّرمع دالوأ نم هنأب هتافنصم يف حّرصي مامإلا ناكو « بسنلا يف

 َةارَه ىلإ هيخأ عم رفاسو ناسارخب ةئمنامثو ثالث 807 ةنس يف ةمجرتلا ٌبحاص

 حابصملا َحرشو ( 857 ) ةنس يف داشرإلا فنصو ( 8١7 ) ةنس يف ملعلا بلطل
 يف َبابللا حرشو ( 455) ةنس يف ثحبلا َبادآ َحرشو ( 870 ) ةنس وحنلا يف

 حاتفملا حرش ةيشاحو ( 877 )ةنس يف لّوطملا [ 7315١1 ةيشاحو ( 878 ةنس

 ( 89 ) ةنس يف لحترا مث ( 875 ) ةنس حيولتلا ةيشاحو ( 874 ) ةنس ينازاتفتلل

 نيفلؤملا مجعمو .( 186 مقر 747 -741/5) فرعلا رشنو )١4/5(. مالعألا )١(

 - 1714/5 ) نغألا ضورلاو . ( 75/5 ) نيفراعلا ةيدهو .( +1١١7 مقر 2١14/5
 . ( ١ا/ مقر ل88 - الهال /” ) ملعلا رجهو .( 098 مقر 5

 )7١9/97- بهذلا تارذشو . ( 9/5 ) مالعألا . ( 0*7 /5 ) نيفراعلا ةيدهو (؟

 نونكملا حاضيإو ١١١5٠(. مقر 01 )657٠/5  نيفلؤملا مجعمو . ١(

 /15١(. )و (؟ال/ع)



 كفي يعداولا ديزي نب رمع نب ميهاربإ نب رفظملا نب يلع

 ( 8590 ةنس يف ةيادهلا حرشو ةياقولا كلانه فئصو ةارَم ىلإ ىرخأ ةلحر

 حرش ( 865 ) ةنس يف كلانه فنصو مورلا ِكلامم ىلإ ( 8148 ةنس يف لحتراو

 هذه يف فّئصو فيرشلل حاتفملا حرش ًاضيأ ةنسلا كلت حرشو «يوبلل حيباصملا
 يودزبلا مالسإلا رخف لوصأ ّضعب ًاضيأ حرشو « علاطملا حرش ةيشاح ةنسلا

 « قادحألا راونأك ٌةيسراف ٌتافنصم هلو فاّشكلا ًةيشاح ( 8055) ةنس يف فئنصو

 حرش ةيش ةيشاحك تافنصملا نم كلذ ريغ هلو « نيطالسلا ةفحتو « ناميإلا قئادحو

 ينازاتفتلا نيدلا ٍدعس ةذمالت ٌدحأ ُفّسوي نيدلا ٌلالج هخياشم نمو . دئاقعلا

 دمحم ٌناطلسلا هل نّيعو ِهَيَدُم رخآ يف مص هل قد مث اهريغو مورلا دالبب سّردو

 . ةئمزامثو نيعبسو سمح 4178 ةئس ةينيطنطسُقب تامو آامهرد نينامث موي ّلك ناخ

 20[ ُيعداولا ] ديزي نب َرمع نب َميهاربإ نب رفظملا نب يلع
 "يقشمدلا مث يناردنكسإلا يدنكلا () عم م6 5 .٠

 لغتشاو نيتئم وحن ةعامج نم عمسو ًابيرقت ةئمتسو نيعبرأ 54١ ةئس دلو

 هرُمع ٍرخآ يف ءاشنإلا ناويد لخد مث داجأف ٌرعشلا لاقو ةيبرعلا يف ذ ٌرهمف بدألاب

 عمجو « ضفر الو ٌبس ريغ نم عّيشتي ناكو هنع انلا رّقتف ءاجهلا ٌريثك ناكو
 : هرعش نمو ٌةريثك ٌدئاوف اهيفو نيسمخلا نم بقت تادلجم ةدع يف ةركذتلا

 يسن اقّنلا ِبَرَع ىلإ هئساحم نمب ُتْنِق

 مهس ينب نم ٌفرطو مل ينب نيران
 مهف ونب يداّحو لمد ونب يلاَذُعو

 )١( ىعادولا[ ب ] يف .

 ةرهازلا موجنلاو . ( 744 مقر ١7١ - 1١7 /) ةنماكلا رردلاو .( 0 مالعألا قفز

 نب دمحأ لضفلا يبأ نيدلا باهش ظفاحلا مامإلل . نازيملا ناسلو . ( 775- 56/4)

 - 48/7 ) تايفولا تاوفو .( الالا/ مقر 584 577/5 ) ينالقسعلا رجح نب يلع

 بهذلا تارذشو ١١15(. مقر 077/5) نيفلؤملا مجعمو .( 767 مقر *٠٠

 . ( 107/6 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 7585و 7867/1١ ) نونظلا فشكو . ("9/5)
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 : سنجلا اذه يف هلو

 ِنارْهَز ينب نم نسُح ٌيبرع هنإف ليمجلا كارمبًامسق
 ٍنابيش ينب نم لبال َنايْحَل ينب نم كئيأر ولو كنع ُتْلِح. ال

 : ةقئارلا هتاعطْقُم نمو

 :ةّلاتْخُم ْتمّلسو تفاو نيح  اهيف ُدّنفملا ىلذاع ىل لاق
 ةلازغلا انيلع ْتمَّلس دقف قل شعلا يف ةءوبْتلا يعّدن انب مق

 : اهنمو

 يلذاعاي ةنجك ٍةنجو يف ًالسْلسُم اضراع َتِيأر اذإ
 لسالسلاب ةنجلل هاهي ةمأ نم يننأ ًانيقي ملعاف

 ش : اهنمو

 ةمقلع نع هربص يوري دهعلل ظفاح ِكارألا ديناسأ يفو
 [ بالال ] ُهَمِرْكِع نع هعمد ٌثيدح ئور ٌةمامح هب تحان املكف

 ٌرعاش وهو ةمامحلا ءامسأ نم ةمركع نأل ىفخي ال ام ةفاطللا نم اذه يفو

 ىلع لقطتي ناك ةتابُث ّنبا نأ ءابدألا يرخأتم نم ٌةعامج ركذ دقو . ٌعدبُم ٌديجم
 ( مادختسالاو ةيروتلا نع ماثللا فشك ) يف ةجح ُنبا دروأ دقو « ةقئارلا هيناعم

 . كلذ هيف عقو امم ًةلمج

 ضعب نم ٌةسامحلا تناكو « َمئاظعب ئمرُيو ةالصلاب ٌّلْخُي ناك : يبهذلا لاق
 ظفاحلا هنم عمس : عفار نبا لاقو . هلثم نم عامسلا ىلع ٌهَّرشلا ِينلَمَح هتاظوفحم

 بدألا يف رّهمو لوصألا لّصحو هسفنب أرقو ٌريثكلا عمس دق ناكو هيغو يّرِملا

 هل ليق امنإو همزاليو ةعاّدو نبا ريزولل بّتكي ناكو « بوسنملا طخملا بتكو

 يف تام نأ ىلإ ةسيفنلا ثيدحلا راد ةْحيْشَم رشابي ناكو هيلإ ًةبسن ''[ يعداولا ]
 . ةئمعئسو ًةرّشع تس ا/5١ ةنس بجر رهش

 . يعادولا [ ب ] يف 22(



 0 بهرع يداه نب يلع

 20َبْهْرَع يداه ْنِب يلع 3

 ةنس دلو « ٍريهاشملا رصعلا ءاملع ٌدحأ أشنملاو ٍرادلاو دلوملا ٌيناعنصلا

 ٍةمالعلا يضاقلاك ءاملعلا نم ةعامج ىلع أرقو بفلأو ٍةئمو نيتسو عبرأ 15

 نب ٍنيدلا فرش ةمالعلا ديسلا ىلعو « هدلاو ىلعو لاجرلا يبأ نب حلاص نب ّدمحأ

 وحنلا يف عرب [ 5١ ] نيرخآ ةعامج ىلعو قاحسإ نب دمحم نب ليعامسإ

 ملعلا لهأ هنع ذخأو ريسفتلاو ثيدحلاو لوصألاو نايبلاو يناعملاو يفّرصلاو

 يفد « ينازاتفتلل ريغصلا صيخلتلا حرش يف بلطلا مايأ لئاوأ يف هيلع ثأرقو

 نم راذعألا ضورُع ةرثكل ثعطقنا مث ِةَمّدقملا ضعب ىلإ ٌةءارقلا تّرمتساف هيشاوح

 . هللا ةمحر ينالؤَخلا يحي نب مساقلا ةمالعلا انخيش ىلع هئممتأف « هتهج

 ةقيقدلا ثحابملا قيقحتو كاردإلا ٍةعرسو مهفلا ةوق يف ةمجرتلا بحاصضلو

 كلذ الولو « سيردتلا عاطقنال ٍةبجوملا ضراوعلا ُريثك هنكلو « هريغل دجوي ال ام

 ّملعلا نكلو « سيردتلا ةسايرب ًادّرفتم راصو هيرصاعم قافو هيلع ٌةبلطلا فككعل

 لئاسم نم هيلإ جاتحي ام عيمج يف هّيأر دهتجي لب ٍدَّلقم ريغ وهو « هُعناوم رّثكت
 اهيلع ٌةدايزو هيدل ٌةلصاح ةيداهتجالا َمولعلا نإف كلذب هّمحأ امو « اهريغو ةدابعلا

 فلأو نيتئمو ًةرْشع ثالث ةنس يفو « ةضورلاب هنوكس زثكأو يح نآلا وهو
 هتيلوت يف هللا هظفح هللاب روصنملا مامإلا انالوم ةرضح نم ًافيرش ًايأر هل ٌثددمتسا

 رصعلا ٍةاَضق رباكأ نم ًاريثك َّنإف ٌّلجأو اذه لثم نم ُدبكأ وهو ةضورلاب ءاضقلل

 اذه ملع ىلإ ةبسنلاب مهّملع سيل اهريغو ةيمامإلا ةرضحلا يف ءاضقلل َنيّلوتملا
 ةنس ٌناضمر رهش يف مث .ٌمالك هعم ةضورلا ةاضق نم دحأل ّقبي ملو ًائيش

 نب ٌدمحأ نب نيدلا فرش ّلجألا ديسلا َنابكوك ريمأ نم ٌةبتاكم تلصو )١1114(

 ءايحإلل ءاعنص ءاملع رباكأ نم ملاع ىلإ جاتحي هتاهجو َنابكوك نأ نمضتي ٍدمحم

 )1١( رطولا لين ) ١58 174/7 راصقّتلا . ( 7505 مقر ) 745 -7844( .
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 ىلإ وهو ٍةمجرتلا بحاصب تلسرأف كلانه ِءاضقلا ١7" دهعب ] مايقللو سيردتلاب
 . ؟9كلانه نآلا

 يعنيكلا ديعس نب حجار نب يلع نب نيحي نب يلع 4:
 ٍةئمو نيسمخو ىدحإ ١١5١ ةنس دلو رادلاو أشنملاو دلوملا ٌيناعنصلا

 ةمالعلا انخيش ىلعو ّيماشلا ٍديز نب نسحلا ةمالعلا ديسلا ىلع أرقو « ففلأو

 لئاسملا ظفحو ةءاعنص ءاملع نم ةعامج ىلع رّضحو ٌيبرغملا ٌليعامسإ نب ٍنسحلا
 ملع يف ىلوط دي هلو « ٍدهزلاو لمعلا ىلإ لامو « نيدلا رمأب ًةقّلعتملا ةمهّجلا

 ليمجو ةرضاحملا نسُحو ٍراعشألا فئارطو ٍرابخألا بئارغ ظفحو خيراتلا

 مهنم هيلع ئفخي ال ه هرضع ءانبأب ومات ةربخو قمه ٌولعو سفن ةماهش عم ةركاذملا

 يف مهّلاومأ نوقفنُي نيذلا داوجألا نم وهو لومخلا ىلإ هليمو هعامجنا عم ٌةيفاخ
 ٌتيأر دقو « هسفن ىلع ُدِئوُيو هدوجومب دوجي هدي ِتاذ ةلق عم هنإف « ٍريخلا هوجو
 عستا ولو . ٍنامزلا نساحم نم نأشلا اذه يف وهو هٌريغ هيلع ردقي ال ام همراكم نم

 نمع الف ةكماربلا هب محازي ام تيّضلا نم هل ره رَهتشاو رُكذلا نم هل راطل هلام قاطن

 « ةغّلبلاب ايندلا نم عونُقلا ىلإ ليميو ٌلومخلا رئؤي هنكلو ء مهنود وه
 : تايبأ نم هّيلق امب هّقحأ امو ٌةلْضَصلا

 ©)[ءامسلا] ماه ىلع هتّمهب يشمي ٍنيرْمِط وذ وهو هارت

 ُحْمَر هئيدحو بابلألا بابرأ ةهزن هلزنمو « يح يفرحألا هذه ريرحت لاح وهو
 . بادآلا ينب حاورأ

 . ةدهعب [ب] يف (1)
 نيئالثو تس 1775 ةنس يفوت ةمجرتلا بحاص نأ ينجشلا ةمالعلل [ 757 ] راصقتلا يف )00

 . ةنس نيعبس وحن نع نابكوك ءاضق ىلع وهو فلأو نيتئمو
 . كامسلا[1] يف (0)
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 ةنس دلو . مولعلا نم عاونأ يف قيقحتلاب ٌروهشملا ُريبكلا ُملاعلا ٌيناعنصلا مث

 عطقي ناك هنإ ليق ىتح ٌديدش ٌففَغَش ملعلاب هل ناكو ؛ بفلأو نيتسو ىدحإ ١

 لستغا ٌمونلا هبلغ اذإو « ًءاعنص نم ِناتسبلا دجسمب ةعلاطملا يف ًاعيمج ليللا

 يضاقلاو « لاجرلا يبأ ِنب يلع نب دمحأ ٌةمالعلا يضاقلا هخياشم نمو « ءاملاب
 هتع ذخأو مهديغو ٌليعامسإ هللا ىلع ٌلّوتملا ٌمامإلاو ٌيلوحتسلا َميهاربإ نب دمحم

 يضاقلاو مساقلا مامإلا ٍنب نسحلا نب دمحم نب ذيز ٌةمالعلا ٌديسلا مهنم ٌةعامج

 ٌةمالعلا ٌُديسلاو ٍدمحم نب ٌنسحلا ٌةمالعلا هوخأو ٌيِبِرْغملا ٍدمحم ُنِب ٌنيسحلا ةمالعلا
 مهليغو ٌةنس ةرشع يتنثا وحن ًةليوط ةمزالم [ 174 1 همزالو ُديزولا ٌىلع نب هللا ٌدبع

 ٌةدش كلذ ُببسو « ٌةبلطلا كلذل رّجبضتيو سردلا نع ٌفّلختلا هنم ُدِثْكَي ناكو
 ةيانع ْختلا حيحصتب هل ناكو « َةبلطلا هيف ُنِمَّردي ام [ 59” ] ةعلاطمب هتيانع
 عمجو « دلجم يف ًةعومجم هّيواتف تيأرو « كلذ يف ْنَحْلُي ال ثيحب ٌةميظع

 تامو ( ريبعلا رشن ) هامس فنصم يف هّتمجرت ديزولا يلع نب هللا ٌدبع ٌديسلا هذيملت

 ليقو اهنم َرَّفِص رهش نم نيرشعو يناث يف بفلأو ٍةئمو ةرشع مست ١١1١9 ةنس يف
 . فلأو ٍةئمو ًةرّشع نسمح ١١16 ةنس

 2”بلاط وبأ ىيحي ْنب يلع ٌديسلا 45

 وأ اهلبق يتلا يف وأ ””[ بفلأو ٍةئمو نيسمخو عست ]١١04 ةنس ًابيرقت دلو
 نب دمحأ ةمالعلا يضاقلاك نيمدقتملا خياشملا نم ةعامج ىلع أرقو اهدعب يتلا يف

 ٌخياشم مه نمم امهريغو يتفملا ٌليعامسإ ةمالعلا ديسلاو لاجرلا يبأ نب حلاص

 مقر 04/؟5) نيفلؤملا مجعمو .(1401 مقر 797 )5941١/5 فرعلا رشن )١(
 . ؟؟"ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 7١7 مقر ١417/١ ) نغألا ضورلاو 0١(.

 . ("61/ مقر 178-1١5 /؟ ) رطولا ليث (؟)

 . فلأو ةئمو نيسمخو عبس 1١197 : [ب ] يف (5
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 يف ةبلطلل سّردو « نونفلا ٍرئاسو ةيثيدحلاو ةيلآلا مولعلا يف دافتساو « انخياشم

 « يريسفت يفو « يرشخمزلل ريسفتلا يف 2[ ًاريخأ ] يلع أرقو اهريغو ٍةلآلا بتُك

 ويش ةيقب نمو ٍنمزلا نساحم نم نآلا وهو ٌدواد يبأ ٍنئسو نيحيحصلا يفو

 . "”هتدُم يف هل هللا حسف « ةرّهطُملا ةرْثِعلا

 يركبلا ليربج نب بوقعي ْنب يلع "45

 "””نعفاشلا ُيرضملا نيدلا رون

 هسفنب أرقو لوصألاو هقفلاب لغتشاو ٍةئمتسو نيعبسو ثالث 7 ةنس دلو
 نم فصنلا يف ناك امل هنأ يهو « ِطْبِقلا ببسب ٌةئحم هل ثرجو ءارزولا تس ىلع

 نب وِرْمَع عماج ليدانق نم اوراعتسا دق ىراصنلا نأ هغلب ( 7/14 ) ةنس مرحم

 ةسينكلا مجهو سانلا نم ًةريثك ًةفئاط هعم ذخأف ةسينكب هوقلعو ًائيش ّرصمب صاعلا

 لعف نَم ناهأو عماجلا ىلإ داعو ًاميظع اغلبم مهنم غلبو (5”[ ىراصنلا ] لكنو
 نبا مهيفو ٍةاضّقلا راضحإب رمأف َناطلسلا غلبف هبيطخ يف ةعيقولا نم رّثكو « كلذ
 ٌثيداحأو نآرقلا نم ٍتايآ ركذو ظَعوو ملكتف ةمجرتلا ٌبحاص رضحأو ليكولا
 ٍناطلُس دنع ٌقح ٌةملك ٍداهجلا ٌلضفأ لاق مث « ناطلسلا ةرابع يف ظلغأ هنأ قفتاو

 ىلع طابقألا ٌتطلس تنأ معن لاق ؟ رئاج انأ هل لاقو ناطلسلا ٌبضغ دتشاف « رئاج

 هبِرْضَيِل مايقلاب مهو َفيسلا ذخأ نأ ُناطلسلا كلامتي ملف «مهّرمأ َتيَّرقو نيملسملا

 أّرجت يضاق اي لاقو ةيكلاملا يضاق ىلإ تفتلاف هدي كسمأو ءارمألا ٌضعب ردابف

 . ةبلطلا [ ب ] يف قلد

 . فلأو نيتئمو نيثالثو تس ١775 ةنس رفص ىف ةمجرتلا بحاص ىفوت (؟)

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 مجعمو 117١(. مقر )/18  ١54١ ةنماكلا رردلاو .(*8- 55/5ه) مالعألا (5)

 نونظلا فشكو .(114/5) بهذلا تارذشو *1١١57(. مقر 541/؟) نيفلؤملا

 .( الهو 20/0

 . ىراصنلاب [ب ] يف (4)



 01 يمورلا يرانفلا نيدلا سمش نب فسوي نب يلع

 حاصف ٌةبوقع بجوي ًائيش لقي مل : يضاقلا لاقف ؟ هيلع بجي يذلا ام اذه يلع
 أّرجت دق : ةعامج نبا لاقف جرخو ماقف ينع جرخخا لاقو ةمجرتلا بحاصب ُناطلسلا

 ٌءاَرمألا ردابف هناسل اوّمطقا لاقو ٌناطلسلا جعزناف ناطلسلا محاَزُي نأ الإ ّيقب امو

 اوُقرف ءارمألاب ثاختساو حاصو دعتراف ةمجرتلا بحاص اورضحأو كلذ هب اولعفيل
 نظف يكبيو بحتني وهو ليكولا نبا لخدو « ةعافشلا يف ناطلسلا ىلع اوُحلأو هل

 ٌفشان هنكل ٌحلاص ٌملاع ٌلجر اذه لاقف ريخ دين هل لاقف * يش هباصأ هنأ ٌناطلسلا
 ءاقمحلا هتملكب ًةعامُج نبا هلعف ام رظناف هيضغ نكسو َتْقدص لاق غامّدلا
 « نيكسملا اذه ةمالس ىلإ لصوتلا نم هللا همحر ليكولا نب نيدلا ٌردص هلعف امو
 نيملسملا عفانم يف مهيلع َلِّيحتي نأ نيطالسلا دنع ٌلوبق هل ناك نمل يغبني اذكهو
 ناك هنكلو « غامدلا فشان نكي مل ٍةمجرتلا ٌبحاص نإف هنكمأ امب مهئامد ٍنَّمَحو
 4 ةنس ٍرَخآْلا عيبر رهش يف ( تامو ) ةيلبلا كلت نم هّتمالس ةليسولا هذه يف

 . ةئمعّبسو نيرشعو عبرأ

 0 ٌيمورلا ُيرانفلا نيدلا سمش نب فسوي نب يلع اناث

 ئراخو َدْنَقرَمَسو ًةارَّه خياشم ىلعأ رقف ! مجعلا دالب ىلإ مورلا نم لحترا
 هرمأف ناخ دمحم ةنطلس يف مورلا ىلإ داع مث : كلانه سّردو مولعلا عيمج يف عّربو
 ىلإ لقن مث امهرد نيسمخ موي ّلك هل َنّيعو ةسورب ةسردمب سردي نأ ٌناطلسلا

 17[ هلعج ] مث ةسورب ةنيدمب ًايضاق هلعج مث ًامهرد نيتس هل نّيعو ىرخأ ةسردم

 ٌةلزنم هتيالو ببسب [ 77” ] تعفتراو نينس ٌّرشع هيف ثكمو ركسعلاب ًايضاق
 ًامهزد نيسمخ موي َّلك هل نّيعو ناخ دمحم ٌناطلسلا هلزع مث « ٍةاَضُقلاو ءاملعلا

 مالعألاو .(1؟١/79198) ةرئاسلا بكاوكلاو . 14-110 ص ةّيهبلا دئاوفلا )١(

 مقر 046/5؟) نيفلؤملا مجعمو )١8/8 ١9(. بهذلا تارذشو .("1/5)

 . ( 7/9/8 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 758١//؟ ) نونظلا فشكو . ( /51"١

 .[ ب] نم ةدايز (؟)
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 , ًامهرد فالآ ًةرشع ٍةنس لك يف هل نّيعو « موي لك يف ًامهرد نيعست هدالوألو
 ثكمو ٍركسعلا ءاضق ىلع هداعأ هماقُم ديزياب هّدلو ماقو دمحم ٌناطلسلا تام املف

 يفالآ ةرشعو ًامهرد نيعبس موي لك هل نّيع مث هنع لزُع مث َنينس ينامث ٌرادقم هيف

 هفَعش ةدشل [ ناكو ] هتاقوأ عيمج يف ملعلاب ًالغتشم راصو ةنس لك يف ٍمهرد

 نيب ُبّتكلاو رادجلا ىلإ دنتسا ٌمونلا هيلع َبّلغ اذإو ٠ شارف ىلع ماني ال ملعلاب

 . ٌسيفن ةيفاكلا ىلع ٌحرش هلو « اهيف َرَظن ظقيتسا اذإف هيدي

 ديري ام دجي الف ٍلاوحألا ضعب يف هدي تقاض امبرو ٌطِرْفَم ٌمّرك هيف ناكو

 ظّمحت مل فيكف ميظع ٌبصنم وهو ركسعلا ًءاضق َتيْلوت دق كنإ هل ليقف
 داع اذإ هل ليقف ًائيش ظفحأ ملف َناركس الجر ٌتنك : لاق ؟ كاذ ذإ كل لّضحي ام
 ناكو . هعم ٌركّتسلا داع ٌبصنملا داع اذإ لاقف ٍلاملا ظفحب كيلعف ٌبِصنملا كيلإ

 نم درس نيطالسلل هتمدخ نع ٌّدحأ هلأس اذإ الإ ٌتْئِصلا هيلع ٌبلغي [ ب ]

 اهدجو ٍةذل مظعأ نع سانلا ٌضعب هلأس هنأ كلذ نمو . ٌةبيجع يتاياكح كلذ

 ناكو « ءاتشلا مايأ يف ناخ دمحم ٌناطلسلا رفاس لاقف ناطلسلاب هلاصتا مايأ يف

 دارأ اذإو « ٌةميخلا َبَرْضُت نأ ىلإ هيلع سلجي ًاريغص ًاطاسب هل طئسيو لزني
 دنتسي كلذ دنعو هيلجر نع فلا هناملغ نم ٌدحاو ٌجِرْخُي طاسبلا ىلع سولجلا
 كلذ ُرّضحي مل هنأ مايألا ضعب يف قفتاف هّتداع كلت تناكو ٍنيعم صخش ىلإ

 هنع ىكحو . نيطالسلا ةبحص يف اهّثدجو ٍةذل ُجظعأ اذهو َيلإ دنتساف ٌلجرلا

 وأ ٍرطس ٌرادقم موي لك هيلع نوؤرقي اوناكف لّوطملا يف هيلع أرق هنأ هتذمالت ٌضعب

 لاق رهشأ ٌةتس كلذ ىلع تضم املو « ٍرضعلا تقو ىلإ ٍراهنلا ةوحض نم نيرطس
 ٌّنغلا ةءارق اوؤرقا اذه دعبو « باتك ٌةءارق هل لاقي نآلا ىلإ ّيلع هومتأرق يذلا نإ

 ديفُي ٌرمتساو . رهشأ ةتس يف باتكلا ةيقب انممتأو نيتقرو موي ّلك كلذ دعب انأرقف

 . ةئمعلستو ثالث 407 ةنس يف ( تام ) ىتح ةبلطلا
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 ٌيفنحلا ةمالعلا يونزغلا دمحأ نب قاحسإ نب ٌرمع "0

 2"'فيناصتلا ٌبحاص يدنهلا نيدلا ٌجارس

 ناكو ٠ بيجنلا باحصأ ضعب نم عمسو ةئموئسو نيعبرألا لبق ًةرهاقلا ميق

 ٍنباو يناهبصألا سمشلاب كلذ يف جرخت عورفلاو قطنملاو لوصألا يف ةمالع

 نبال عيدبلا حرشو هقفلا ٌلوصأو ينْمُملا ٌحرش هتافنصم نمو «٠ ينامكرتلا

 « ةرابعلا ّقّْلَط قالخألا َتِمَد ناكو لمكي لمكي مل ٌلَّوطم وهو ةيادهلا ٌحرشو « يتاعاسلا

 عبار تامو (779) ةئس َنابعش يف ًالالقتسا ءاضقلا يلو مث ركسعلا ًءاضق يلو

 . ةئمعبسو نيعبسو ثالث ٠/17 ةنس بجر رهش

 باهش نب حلاص نب ريصب نب نالْسَر ْنِب ٌرمع 7
 "'ينيقلُبلا جارسلا قحلا دبع نب قلاخلا دبع نبا

 نيرشعو عبرأ ' ”01714[7] ةئس ٍةعمجلا ةليل يف دلو . ٌيعفاشلا يرهاقلا مث

 ةيفاكلاو ٌرّيحملاو ةيبطاشلاو عبس نبا وهو ّنآرقلا اهب ظفحف ةنيقلُيب ةئمعبسو

 ةنس ًةرْشع يتنثا نبا وهو ًةرهاقلا هوبأ همدقأ مث ٠ « ّيلصألا َّرّصتخملاو ةيفاشلاو

 ةرثكو هئاكذب قافو ينيوزقلا لالجلاو يكبُتملا يقتلاك ةعامج ىلع هظيفاحم َضّرعف

 مالتحالا زهان دقو هعم داع مث « هوبأ هب عّجر مث « همهف ٍةعرسو هتاظوفحم

 )١( ةيهبلا دئاوفلاو . ( 45/0 ) مالعألا ص١418 - ١54 . ةنماكلا رردلاو ) #/ ١84 ١96
 نونظلا فشكو . 7 مقر )  1١98/5و .)7١08- 15١4نيفلؤملا مجعمو

  004/5مقر +1١ ( . ةرهازلا موجنلاو )150/1١1-١5١(. بهذلا تارذشو

 7١19-5-80 ( . /ه ) نيفراعلا ةيدهو 8/4١ ( .

 بهذلا تارذشو .(147 مقر )80/5  9١ عماللا ءوضلاو .(47/5) مالعألا (0)

 نونكملا حاضيإو . ((4 مقر 008/17) نيفلؤملا مجعمو .(075-51/9/)

 5545 /؟ ) رمغلا ءابتإ . ( 797/5 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 74”و ١165/4 )و (71/4/ )

 1١(. مقر

 .[ ب ] نم ةدايز (
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 نب ٌرعلاو نيمّدقتملا نيخيشلاك نونفلا يف ءاملعلا نايعأ ىلع أرقو ةرهاقلا ّنطوتساف
 . ُرباكألا هل زاجأو قلخ نم عمسو « نالذع ٍنباو ةعامُج

 « عنتماف ًاتيب اهرظان نم بلط ةيلماكلا لد ام لوأ هنأ هظفح نم ىكحي اممو

 ةمجرتلا بحاص ةرضحب اهايإ هدشنأو ةديصقب 27[ رصانلا ] رعاش ٌءيجم قفتاو
 نم هل اهالمأف ًاتيب ٌكّتيطعأ كلذك ناك نإ ٌبظانلا هل لاقف اهتظِفح دق رظانلل لاقف
 ّعَرِب ىتح ةرهاقلا ءاملع ىلع ّملعلا بلطي لاز امو .. َتيبلا هاطعأف اهّعيمج هظفح

 نبا هل لاقو . فراعملا نم ريثكب هّرفتو َنارقألا [ 114 1 قافو مولُعلا عيمج يف
 نبا دعب ُتيأر ام لبجلا خيش نبا هل لاق كلذكو ةيميت نبا 0[ ةمس ] انّتْركذأ ريثك
 اهب ذخأو يقوقرإ رهاظلا ابحص (4) ةنس يف بلح لخدو « كنم ًفحأ ًةيميت

 هنع عقرتي كلذ يف ٍدنوك عم « متي ملو ٍةرم َريغ ٌرطم ءاضقل َنّيُعَو ١ ةعامج نع

 كلامملا يف هّركذ عاشو هتايح يف هبا يلو لب ة ةاضقْلا رابك قوف سلجيو

 ناك : يجح نبا لاق . هخويش 5 دباكأ هيلع ىنثأو مهنود نمف دباكألا ”[ هْئمَّظعو ]

 قشمد انيلع مق ٠ نودوجوم ٌحويشو كلذب رهتشاو ٌيعفاشلا بهذمل سانلا ظفحأ

 حويشلا هل عّضخخو هتفرعم ٍةدوجو هيرابع ٍنسُحو هظفحب سانلا َرَهبف لك وهو ًايضاق

 سيردتلاو ايتقلل رّدصت كلذ دعب مث ٠ هلضفب اوفرتعاو تقرلا كلذ يف

 هنأل متت مل ٌةريثك ٌفيناصت هلو « هتايح يف ًاخويش اوراصو هتبَلَط هتَبَلَط (*)[ ترثكف ]

 َديرف ًالجر هتيأر : ٌنبلحلا ٌناهرُبلا لاق . هكذتي مث ٌةعطق هنم ُفّئصيف ًاباتك ءىدتبي

 ًارارم هّسورد ُتْرضح دقو ماكحألا ثيداحأر هقفلل هنم طفحأ يانيع ّرت مل هرهد

 هدنع ٌرضحيو كلام نصخش هيلع هؤرقي يبطرقلل ملسم رصتخم يف ُءىِرُْي وهو

 ١ ٍرهظلا بيرق ىلإ ٍةركُب نم ٍدحاولا ثيدحلا ىلع ملكتيف ةعبرألا بهاذملا ًءاهقف

 . ىهتنا . ثيدحلا نم ْغْدْمي ملو َرِهّظلا ذأ امبرو

 . رصانلا حدم [ ب ] يف قل

 . [ ب ] نم ةدايز قفز

 . همظعو [ب ] يف (9

 . رثكف [ب] يف (:)



 0 جارسلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب رمع

 مالكلا يف ليوطلا تقولا اذه قارغتسا نإف « رهاب ٌمَّسوتو ٌميظع ٌرُخِبت اذهو

 لهأ ظفحأ هنأ ىلع قافتالا عقو ناك دقو ٌنسِنرارك هنم لّصحتي ٍدحاو ثيدح ىلع

 يتأيف ٍرعشلا ّمظن ئناعتي ناكف اذه عمو . ًامولع مهرثكأو فراعم مِهُعّسوأو هرصع

 نم لّمكي ملو : لاق . ةلماك هيف داهتجالا ٌثالآ تناكو : 330ج نبأ لاق

 ىتح « ُرمألا هيلع لوطي هملع-ةّعّسِلَف ءيشلا يف ٌعَرشي ناك هنأل ٌليلقلا الإ هتافنصم

 ةدع ةضورلا ىلعو نيدّلجم ًاثيدح َنيرشع وحن ىلع ٌّيراخبلا حرش نم بتك هنإ
 ردبلا [ 1741 لاق . ًامخض ًادلجم يشكرزلل ردبلا ىلعو « ٍتابقعت تادّلجم

 هلو . رعشلا َمظن هل نئمحف ٌةدودسم َييِقْلُبلا نع هّقرط دجو َناطيشلا نإ : ىكبشبلا

 عيمج يف ًادّرفتم لزي ملو . هتمجرت يف ٌلالجلا هّدلو اهدرس دق ٌةريثك ٌتافنصم

 ةعمجلا موي يف ىلاعت هللا هافوت ىتح ؛ يه امك اهل ًادرسو ًاظفح ةيملعلا عاونألا

 . ةكمئامثو سمخ 4٠ ةئنس ةدعَقلا ")[ نيرشع ] ّيداح

 "”خارشلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب لع نب ٌرمع -

 نباب ٌفورعملا ٌيعفاشلا ٌيرْضملا لصألا ٌيرورُكتلا يسلدنألا ٌيراصنألا

 ناكو « ةرهاقلاب ةئمعّبسو نيرشعو ثالث 777 ةنس لوألا عيبر يف دلو . نّقَلُملا

 دلُو نأ دعب تام مث ًةرهاقلا مدق مث روركتلا ىلإ اهنم لّوحتف سُْنَدنَألا نم هيبأ ٌلصأ

 َنآرقلا ُنَقلُي ناكو يبرْغَملا ىسيع خيشلا ىلإ هب ئصوأف ٍةنسب ةمجرتلا ُبحاص هل
 اهبو يوخنلا نبا ُبتكي ناك امنإ هطخب هبتكي ملو كلذ نم بضغي ناكو هيلإ بسُنف

 )١( رمغلا ءابنإ يف ) 147/5 ( .

 . يذ رشع [ ب ] يف (0

 عماللا ءوضلاو 261١478 مقر 51/1) نيفلؤملا مجعمو .( هال/ه) مالعألا (*)
 نيفراعلا ةيدهو . ( 55 45 /9) بهذلا تارذشو .6 6٠” مقر )0/٠١-٠١٠6

 .( لاو همال/+ )و( 4556و "41و 169/9 ) نونكملا حاضيإو . (1/47-1791/5)

 . ( 7١ مقر 5١11/9 ) رمغلا ءابنإو



 جارسلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب رمع ه4

 يكبتملا ّيقتلاب هقفتو هّيصوو هّمأ جوز ةلاقك يف أشنو نميلاك ٍدالبلا ضعب يف رهتشا

 ماشه نبا لامجلاو َنايح يبأ نع ةيبرعلا يف ذخأو ءامهريغو ةعامُج نب ٌرعلاو
 8 يديشرلا ناهرُبلا نع تاءارقلا يفو «( امهريغو

 ًاباتك بهذم لك يف أرق ىتح ٌنف لك يف لغتشا هنإ : يبلحلا ٌناهربلا لاق
 ٌةعامج هل زاجأو امهريغو ٌيبلحلا بطُقلاو سانلا ديس نباك ظاّفحلا ىلع عمسو

 ٌجيرخت اهنم « ةريثك ٌتافنصم هلو سدقملا تيبو ماشلا ىلإ لحرو يّرُملاك
 ىقتنملل هرصتخمو دلجم يف ةصالخلا ٌرصتخمو تادلجم عبس يف ٌيعفارلا ثيداحأ

 طيسولا يف امب رابحألا ةركذتب ىّمسملا يلازغلل ٍطيسولا ثيداحأ ٌجيرختو ءزج يف
 يف ِبّهَذُملا ررحملاب ىّمسملا بذهملا ٍثيداحأ ٌجيرختو دلجم يف رابخألا نم
 ءزج يف ٌيلصألا جاهنملا ثيداحأ ٌجيرختو نيدلجم يف بْذهُملا ثيداحأ جيرخت
 ٍةدمٌعلا ٌحرشو ءزج يف بجاحلا نبال [ 15 ] ىهتنملا رصتخم ثيداحأ ٌجيرختو

 حرش نم ٌةعطقو دلجم يف اهلاجر ُءامسأو تادلجم ثالث يف مالعألاب ىّمسملا

 جيرخت يف ةمجرتلا ْبحاص لاق هنكلو . ةيميت نبا دجملل ماكحألا يف ىقتنملا
 جيرختلاك هتخسن شماوه ىلع كلذ نم ًائيش بتك امنإ هنإ : ٌيعفارلا ثيداحأ
 نم هثلقن امبسح باتكلا اذه حرش يف هدعب يتأي نم بغر مث . ىقتنملا ثيداحأل

 ( ةيعفاشلا ءاهقفلا ٌتاقبط ) هتافنصم نمو . ىقتنملل يحرش لئاوأ يف همالك

 دخآو تادلجم ٌّتس 27[ يف ] ( جاهنملا ٌحرش ) هقفلا يفو ( نيئّدحملا ثاقبط )و

 ةغّلُبلاو كلذك هباوبأ ىلع ثيدحلا يف ةفحّتلاو دلجم يف هّثاغلو نيدلجم يف ٌريغص

 عبرأ يف هيبنتلا ٌحرشو « دلجم يف هيلع ٌثاضارتعالاو « بفيطل ءزج يف هباوبأ ىلع
 ىلع ٌةصالخلاو ( هيبثتلا سيردت ىلإ هيبنلا يداه ) هامس ٌتفيطل ٌرخآو ثادلجم
 حيحصتلا يف يوونلا ىلع دري اميف هيبنلا ةينمأ )و دلجم يف ثيدحلا يف هباوبأ

 نيمُحض نيدلجم يف ٌريغصلا ّيواحلا حّرشو ءزج يف هصُخلو دلجم يف ( هيبنتلاو
 بّتك نيب هيف عمج باتك يف عرشو . دلجم يف يزيربّتلا حرشو ٠ دلجم يف ُرخآو

 )١( ب ] نم ةدايز [.



 01 جارسلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب ىلع نب رمع

 ( عماوجلا عمج ) هامسو هولمهأ ام ىلع هّبنو ةيعفاشلل هرصع يف ةدمتعملا ِهقفلا

 . دلجم يف ( عنقُملا ١ ثيدحلا ملع يف هلو

 ةينامث يف اهّربكأ حورش ًةدع جاهنملا حّرش ةمجرتلا بحاص نإ :رجح نبا لاق
 حّرشو ءادلجم نيرشع يف يراخبلاو «كلذك هيبنتلاو دلجم يف اهُرغصأو تادلجم

 يف نيحيحصلا ىلع دواد يبأ دئاوزو ءازجأ ةعبرأ يف يراخبلا ىلع ملسم دئاوز

 ةعبرألا ىلع ٌيِئاسّنلا َدئاوزو « ةعطق هنم بتك ةئالثلا ىلع ٌيِذِمرّثلا دئاوزو نيدلجم

 بيذهت ٌلامكإو ٍتادلجم ثالث يف ةسمخلا ىلع هام نبا َدئاوزو « ًاءزج هنم بتك

 ىلع هنم فقو هنأ "”ٌيواخسلا لاقو هيلع ْفَقي مل هنأ ””رجح نبا لاق لامكلا

 حزشو ٌيلصألا جاهنملا حرشو ِكلام نبا ةيفلأ حرشك هذه ريغ ٌتافنصم هلو دلجم

 ُسانلا عفتناو فينصتلا نم راثكإلا قزر دقو «بجاحلا نبال ىهتنملا رصتخم

 هنقتأ ءاوس ٌّنف لك يف بتكي ناك هنإ : رجح نبا ظفاحلا لاق هتكلو . كلذ بلاغب

 نيذلا نإ لاقو ّنفلا لهأ ٌقوذ هل الو نِقْتُملاب ثيدحلا يف نكي ملو لاق هنتي وأ

 هيلع أرقت تناك امنإو سيردتلا الو ىوتفلا يف ًارهام نكي مل ةنإ اولاق هيلع اوؤرق

 ًاآيش رضحتسي ال ناك : رجح نبا لاقو ءاهيف ام ردقيف بلاغلا يف هئافنصم
 نم مالكلا اذه يفو ء سانلا بتك نم ةقرسلاك هفيناصت ُبلاغو ًاملع ُقَّقَحي الو

 ةمئألا نم هنأب ٌةيدانُم كلذ فالخب ٌةدهاش هيتكف فصنم ىلع ىفخي ال ام لماحتلا

 . ايندلا يف هّتافلؤم تراسو هُدُكذ راطو هّبيص رهتشا دقو « مولعلا عيمج يف

 بتك ىتح سانلا ضعي هعدخو ءاضقلاب لالقتسالا بلط هنأ يواخسلا ىكحو

 هملْعُي مل هنوكو هب هصاصتخا ديزمل هيلع قوقرُب بضغف كلذ ىلع لامب هطخب
 مث ٠ كلذ نم هللا همّلسف هب عاقيإلا دارأو ِلّذب الب هل هذخأي ناكل هملعأ ولو كلذب

 ينامثعلاك هلبق اوتام نيذلا هنارقأ نم ةعامج همجرت دقو ّنكامأب سيردتلا يف رفتسا

 فيناصتلا ٌبحاص مالسإلا ٌحياشم ٌدحأ هنإ ءاهقفلا تاقبط يف لاق هنإف َدَّفص يضاق

 )١( رمغلا ءاينإ )9//5319 (6 .
 )7( عماللا ءوضلا )1١1/5(.



 رمع نب دمحم نب رمع نكانللا

 هتقو ٌديرف ناك ٌئيلحلا ٌناهربلا لاقو تاقوألا هذه يف اهلثمب هريغ ىلع حِتُق ام يتلا
 رجح نبا لاقو ٌةريثك هيئارغو ٌةدّيج ٌةيلج اهيف هّثرابعو [ بال4 ] بفينصتلا ةرثك يف
 ناك ىتح ؛ فيناصتلا ةرثكب اروهشم ايندلا يف هيلع ًاعّسوم ناك هنإ : '''هئابنأ يف
 لخدي ال ام بتكلا نم هدنعو ٍريغصو ريبك نيب ام ةدّلجم ٍةئمّتالث تغلب اهنإ لاقي
 تقرتحا اهنإ مث سرادملا فاقوأ نم وه ام اهنمو هُكلُم وه ام اهنم رضحلا تحت

 نأ ىلإ هّدلو هّبجحف اهدعب هّلاح رّيغتو اهرثكأ دّقفف هرمع رخآ يف هتادّوسُم رثكأ عم
 وهو ًاموي ةمجرتلا بحاص ىلع لد هنأ هل ىكح نم ضعب نع ًايوار لاق . تام
 وهو هيلع ٌتيلمأف لاق يلع لمأ هل لاقو هنم بّتكي يذلا ب تباتكلا هيلإ عفدف بّتكي
 نبا لاق هّرصتخأ لب لاقف َباتكلا اذه ٌحستأ يديس اي هل ثلقف ٌعَرف نأ ىلإ بّتكي

 : ٍرصعلا كلذ ًةبوجعأ اوناك ةمجرتلا بحاصو « َينيقْلبلاو ّيقارعلا نإ : رجح

 بهذم ةفرعم يف عسوتلا يف ذ يناثلاو . هنونفو ثيدحلا ةفرعم يف لوألا 1

 ٍرَخآلا لبق دلُو ةثالثلا نم ٍدحاو ٌلكو بفيناصتلا ةرثك يف ٌثلاثلاو . يعفاشلا
 ةليل يف تامو ٌئقارعلا مث ُئينيقْلبلا مث ِنّقلملا نبا مهلوأف ةنسب هلبق تامو « ةنسب

 . ةئمئامثو عبرأ ٠ 6 ةنس لوألا عيبر َرشع َسداس ٍةعمجلا

 َرمع نب دمحم نب رمع -250

 مجن ٌئبلحلا ٌئفنحلا ٌىليقُعلا ةدارج ىبأ نب دمحأ نبرشا ٍةبه نب دمحأ َنبا

 عست 14 ًةنس دلو . ميدعلا نب نيدلا لامك بحاص نب ٍنيدلا لامج ْنِب ٍنيدلا
 ناكو ًءاضقلا يلو مث َسيرادت َةدَع يلوو هقفتو ثيدحلا ٌعمس . ةئمّتسو نينامثو
 : هنمف ٌديج ظن هلو . ٍدحأ ٌبس هنم ْعَمسُي مل هناسلل ًاظفاح

 ٌنصفألا هتخفاصن هرزاجشأ هب ْثَّدَح ذإ رهنلا ةجو نأك

 ٌنسحأ نهثأ اهيف نرظني اهلوح ّنفقو دق ٍديغ ةأارم 5 1 8 5 9 70-6 5 0

 "000 4ك
 . ( 404 مقر 189/8 ) ةنماكلا رردلا (؟)



 06١ ريخلا يبأ نب دمحم نب دمحم نب رمع

 يف نيتيب ماوعأب هيلع ففوقولا لبق ُتْمظن تنك دقو «هباب يف ٌةياغ اذهو
 :  امه” ىنعمل ا

 ْمامغلا ءاكب ٍيعب نم رهنلاب ْثَقَدحأ ذإ ٌناصغألا امنأك

 ماصِخلا عومد َنْيَرَْأف َنْمَف انت ٍنْسُح ةآارم ىلع ٌديغ

 ينكل نيذه ىلع برضأ نأب ٌتْيَّمه ةمجرتلا بحاص يتيب ىلع ُتفقو املف

 ءاكب ةدايز كلذو « هل مّجرتملا اتيب هيلع ّلمتشي ملام ىلع المتشا دق دق امهتيأر

 ِسُفانتْلا ركذ عم هب هّبشملا يف يناوغلا ءاكبب 2"'[ امهُتلباقم ]و هّبشملا يف مامغلا

 رّمسلا بيط يف امهانعم نم برقي ام 7[ نأ ] نيتيبلا مظن دعب ٌثيأرو ماصخيلاو

 مل هنكلو « هلئاق ٌظَّمحأ الو « فرحألا هذه ريرحت لاح هظّمحأ الو « يميحلل

 ٌَرْفص يف ةمجرتلا ٌبحاص ٌثامو « ٍناروكذملا ٍناتيبلا هيلع لمتشا ام ىلع لمتشي

 : هلوقب ٌيدزولا نبا هاثرو ةئمعْبسو نيثالثو عبرأ 774 ةنس

 يصاقلاو اهب ينادلل ًةامّحب 2 ثقرشأ ًاسمش نيدلا ٌُمجن ناك دق

 يصاعلا َكاله ايف ٌعيطملا تام 2: ثدشنأف ٍميدَعلا ٍنبا ءايض ْتَمِدَع

 هل لاقي ًارهن ًةامحب نأل يصاعلا كاله يف هلوق يف ؟؟”ةيروتلا نم َنسحأ امو

 . ىصاعلا

 ريخلا يبأ نب دمحم نب دمحم ْنِب مع 9

 '”دهف نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم

 ةليل دلو . دهف نباب هفلسك ٌفررعملا ٌئعفاشلا ٌييكملا ٌيمشاهلا ٌئشَرَقلا ٌمجنلا

 )١( ”؟5ص يناكوشلا ناويد رظنا .

 . اهتلباقم [ب ] يف (0)
 . ًاضيأ [ ب ] يف (0)

 . ةيروتلا نسحأ امو : لصألا لعل (4)

 نيفلؤملا مجعمو .( 1409 مقر ١١ -177/50) عماللا ءوضلاو . ( 715/5) مالعألا ()

 . ( 995 /5 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 7/١ ) نوتظلا فشكو . ( 1١885 مقر 0/8/5)



 يعفاشلا يديبزلا يناميلا صفح وبأ جارسلا دجم نب رمع كك

 َنآرَقلا ظفحف اهب أشنو ةئمزامثو ًةرْشع ئتنثا 417 ةنس ٍةرخآلا ئدامُج ّحْلس ٍةعمُجلا
 هوبأ هلّوحف « َّدمحأ مامإلا ِهقف ةءارق يف عّرشو هّدلاو هل هفلأ ثيدحلا يف ًاباتكو

 ةيفلأ ضعبو ِكلام نبال ةيفلألا ضعبو جاهنملا نم َلوألا فضنلا ٌظِْفحو « ًايعفاش
 يغارملاك اهيلإ نيمداقلاو اهخياشم ىلع ةكمب هرْغِص يف عمسو َيقارعلا
 « ينورّزاكلاو يّجح ِنِب مجنلاو يرزجلا ٍنباو يقارعلا ٌيلولاو ًةريِهَظ نب لامجلاو
 لحرو هدلاوب جّرختو هسفنب بلطلا ىلع لبقأو ىّتش تاهج نم ٌةعامج هل زاجأو

 ىلع عيسف ّماشلا لخدو رجح نبا ظفاحلا مزالو اهلهأ نم عيسف ةرهاقلا ىلإ
 كلانه نمم عمسو ليلخلاو سدّقلا ىلإ رفاسو ٍرصان نبا ظفاحلا مزالو اهئاملع
 بتكو امهريغو ماشلاو ّرصم ٍنِئادم عيمج يف دّدرتو ةلحرلا لّوطو نادلثلا فاطو

 جّرخو تافنصم هيف فتصو ثيدحلا يف رهمو ٌلزانلاو ّيلاعلا عمسو هطخب ٌريثكلا
 ٌباتك هلو « يسافلا يقتلل ةكم خيرات ىلع ليذو السلم لمعو ًامّجْنُم هسفنل
 يف بابللا مث مهنيب اخاوُملا مث مهّمسا ُرّيغملا مث ؛ ٠ نيمرضْخُملا مث ؛ نيسّلدملا

 ركذ يف ةرينُملا قراشملاو . ده باو دهفب مس نميف دهجلا ذب مث . باقللا

 كلذ ريغ هلو ٌفَّنصم ملعلاب ةروهشملا ةكم تويب نم تيب لك يف هلو . ةريهظ ينب
 سمخ 86 ةنس ناضَمَر رهش عباس ةعمجلا موي ٌتامو [ 7717 1] تافنصملا نم

 . ةئمزامثو نينامثو

 [ م١ ] صفح وبأ جارسلا ةدجم ْنِب ٌرمع 0

 2””ئيعفاشلا ُيديِبّزلا ئيناميلا

 ةئمزامثو ةدحاو 8١١ ًةنس دلو . هيبأ بقل وهو ةوتفلا نم ىتفلاب فرعُيو

 صفح وبأ جاركسلا دبيعم نب دمحم نب رمع 2 : ( 417 مقر 17/5) عماللا ءوضلا يف )١(
 . يعفاشلا يناميلا « ًادلومو ًادلب يديبزلا « ًاداقتعاو ًابسن يرعشالا

 مقر 18 )5/5*1  عماللا ءوضلاو 1١488(. مقر 57/5 ) نيفلؤملا مجعم (؟)
 ضورلاو . ( 1718و 1١/7 ) نونكملا حاضيإو . ( 7454/0 ) نيفراعلا ةيدهو . (

 . ( 57754 مقر 1419/1-1١14 ) نغألا



 نيني دمحم نب رمع نب رفظم نب رمع

 نأ همزالو يرقملا نبا فرشلاو حلاص نب ٍدمحم هيقفلا ىلع أرقو اهب أشنو ديبّرب

 هيلإ لحتراو اهارق ضعبب ثكمف باصأ دالب ىلإ لقتنا مث اليوط ارهد ٍةمزالم

 يف كلذ لك ةديعبلا نكامألا نم ٌةبلطلا هّدّصقو بفينصتلاو سيردتلاب لغتشاو ٌةبلطلا

 بترو ةمجرتلا ٌبحاص ٌمركأ نميلا ىلع رهاط نب ٌيلع ئلوتسا املو . هخيش ةايح

 ةباينلا يف نذإلاو اهقحتسُمل اهفرصو يفاقوألا ّرمأ هدّلق مث هيفُكَي ام فقولا نم هل

 اهيف رصتخا ( تامهملا تاَمِهُم ) اهنم ٌفيناصت هلو . ًةرشابملا نسحُي ال نمل

 نم ضورلا يف امل ماهلإلا )و زيجولا حيحصت يف زيريإلاو ) يونسالا تامهُم

 هامسو ةضورلا ىلع راونألا دئاوز درفأو يرقملا نبا هخيش فّيصم ( ماهوألا

 « نّقلملا نبال جاهنملا َحّرشو « يلومقلا رهاوج يف لعف اذكو ( راونألا راونأ )

 « هتذمالت نم مهُبلاغ راص ىتح ٍةقبط دعب ٌةقبط نميلا ٌلهأ هقفلا يف هب عفتنا دقو

 . هتومل يحاونلا ثَجتراو ٍةئمئامثو نينامثو عبس 441 ةنس َرَفَص يف تامو

 سراوفلا يبأ نب دمحم نب رمع نب رفظم ْنِب ٌرمع 0١

 - 20 ئبلحلا ْئعفاشلا هيقفلا يدزولا نب نيدلا ْنيِز

 هريغو ّيزرابلا نبا نيدلا فرش نم ذخأو َنارقألا قافف اهب هقفتو بلحب أشن

 ىلع ىتأ آتيب نيتسو ٍةثالثو تيب يفالآ ةسمخ يف ( ةيدرولا ةجهبلا ) مظنو

 هدعب ّدحأ مظن ام هللاب مسقأو : رجح نبا لاق . هظافلأ بلاغب ( ريغصلا يواحلا )

 نبال ةيفلألا حزشو يطْغُم نبا ةيفلأ ىلع ( ةردلا ٌءوض هلو ) هنود رّضقو الإ ةقفلا

 هم مالغ ةئم ىلع مالكلا يف هلو « دثنو ُحظن ريطلا قطنمو ٌتاماقم هلو ء ِكلام

 ًاريثك نّمضو « كلذك عوطقم ٌةئم ةيراج ةئم يف ةيراسلا يراردلاو « ٌةفيطل عوطقم

 نيسمخو ةئم يف كلام نبال ةيفلألا رصتخاو ٍلّرغ ةزوجرأ يف يريرّحلل ةحْلُملا نم

 مقر 7518 - 5؟5/15) ةاعولا ةيغبو .( 4 مقر ١5١  5١ا//") تايفولا تاوف )١(

 رردلاو 740/٠١ - 11١1(. ) ةرهازلا موجنلاو . ( 51/0 ) مالعألاو . ( م4

 ١١61917(. مقر 58٠١ /؟) نيفلؤملا مجعمو . ( 1 مقر 19ا/ - ١985 /# ) ةنماكلا

 .(151/50-1017) بهذلا تارذشو



 دمحم نب رمع نب رفظم نب رمع 004

 كلذ نع ضرعأ مث َجِبْنَم ءاضق َيلوو َبّلحب مكحلا يف بوني ناكو اهَحّرشو تيب
 دلجم يف هرعش ناويدو ةئمعبسو نيعبرأو عست 144 ٍةنس ٌرخآ نوعاطلا يف تامو
 كلذ نم هدشنأو هرعش ّيناعم سلتخا هنأ رصنلا نايعأ يف ٌيدّمصلا ركذو . فيطل
 با ظفاحلا لاق سلتخملا وه ٌيدرولا نبا نأ ىلع ليلدب تأي ملو ًاريثك ًائيش
 بحاص لوقب هاوعد ةحص ىلع ٌيدفصلا دهشتساو ُنسدكعلا ٌردابتملا لب : رجح
 : ةمجرتلا

 يريس ُثْدِمَح ميدقلا ُتقُف نإف يناعملا نم ٌثدرأ ام قرسأو
 يريخل اذو ميدقلا ًةاواسم يبسف ًامظن هتيواس نإو
 يريط ٌراطَمو يفغلبَم اذهف ننعم ّمتأ ٌميدقلا ناك نإو
 يريغ رانيد نم ّيلإ ٌبتحأ يدنع بورُضملا مهردلا نإو
 : ةمجرتلا بحاصل ٌُيدفصلا هدروأ ام ةلمج نمو

 : 20[ هلوق ]

 هَقلْقُم ٌةجاح ْتَْضَوَع اذإ ملطف نم فاكر هلل ىلع
 ةتّيض ٌكِيعأ مهئيءاأاف 2 ةجاح يف َكْرُتلا دّصقت
 و ومرات

 زيَضو مهب مهيف ئلتبتال نأ
 زيخل مهيف ُنيعألا تقاضام ملشو و ةوجلا يقال
 : ةمجرتلا بحاص رعش نمو

 [؟؟8] ْبتَلَح ءاضق ينوب بثهذلا َلَذَِت يل لق
 ٌتًّطحلا يرعشأانأو يننوقِرْمُي مه تلق

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 مقر 140 / ) ةنماكلا رردلا يف (؟) 89/7 ( ,



 هوم يعفاشلا نيدلا فرش يزغلا ىسيع نب نامثع نب ىسيع

 ىدعلا َدَسُحلا ُمِغرُت اضقلا ىلع ْلطْرَب ليق

 ىدُملاذحشأانأو يتنوحبذي مه ُتلق

 : ةمجرتلا بحاص رعش نمو

 .٠  0 5 25 - 5و 8 . كد 2 5
 نينا نيب مكخلاو مهضورفو 'مهًحوسفو مهّدوقع ٌتكرت ينإ

 نيدلا ٌنيز كاذو مولعلا بنك ًاعلاطمو ًاعناق ينيب ُتمزلو

 '"”يعفاشلا ٍنيدلا فرش ُيِزَغلا ىسيع نب نامثع نب ئسيع 5

 ٍنيدلا جات مزالو اهئاملع نع ذخأف ّقشمد ٌمِدقو ةئمعيسو نيعبرألا لبق دلو

 جاهنملا حرش هتافنصم نمف . فنصو ىتفأو يومألا عماجلاب سرردو يكبّسلا

 تامهُم رصتخاو تادايز عم ةضورلا رصتخاو « ٌريغصلاو ٌطّسوتملاو ةيبكلا حرشلا

 يف يعفارلا ىلع ةيافكلا تادايز صخلو عاضقلا بادآ يف ٌباتك هلو « ّيونسإلا

 . [ ب١8 ] ةئمعُبسو نيعستو عست 7/44 ةنس َناضمررهش يف تام نيدلجم

 مامإلا نبا رهطملا نب هللا فطل ْنب ىسيع ٌُديسلا 05

 "”ينابكوكلا يناميلا نيدلا فرش

 صتخاو ماورألل هفنص ( حورلا حور ) هامس خيرات هل ٌخّرؤملا مّجنملا ُدعاشلا

 ةئملا دعب 0[ هل ] ناك ام هيف ركذو هتيانعب ٌحيراتلا اذه فّئصف اشاب دمحم ريزولاب

 فن

 قفز

 فق

 قه

 . ردصلا يف ( مهخوسف ) لبق مهضورف رمغلا ءابنإ يفو
 نيفلؤملا مجعمو . ( ٠١5/6 ) مالعألاو . ( 4 مقر 5١6/7 5١5 ) ةنماكلا رردلا

 نونكملا حاضيإو 75١(. - 35590/5) بهذلا تارذشو ١75(. مقر 545/5

 48١١(. 4097/6 ) نيفراعلا ةيدهو . ( ١/60

 نيفلؤملا مجعمو . ( 174 - 583/17) رثألا ةصالخو .( 1١5/6 - 1١1 ) مالعألا

 ضورلاو .( 7797/4 )و ( 586/8 ) نوتكملا حاضيإو 1١774(. مقر 499/؟)

 . ( 16 مقر 1874 1481/7/4 ) ملعلا رجهو . ( 575 مقر ١01/7 ) نغألا

 . 1 ب ] نم ةدايز



 ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ىسيع ديسلا 061

 : همظن نمو ( ةيدمحملا ةلودلا يف ةينميلا ةحفنلا ) هل فنصو حوتفلا نم ٍةعساتلا

 قارشإلا يف سومشلا ٌرِيِغُي نس صُتلاك َفيهأ ٌبُح يف يننذت ال
 قار نم هلو هِيغامفو | ج+ولا ٌةَبح هبُح يف يسّغدل

 كلذ يف لاقف بورحلا ضعب ذءب يف ٌكارتألا هلتقف ًاليمج ًامالُغ ئوهي ناكو
 : اهنم ًةديصق

 اتوبات بلقلا لمجب يل نّم نآلاف يرظن ىلإ يوأت نأب ئوهأ ُتنك دق
 اتوقلا ينتُمرحأ دق ٌمويلا كتامم يفو ةايحلا َتقو افجلاب ىنتبذع
 ايه ىوجلا لوط ايف ًاتّيمو ًايح آعم نيتلاحلا ًةادغ كنم ُتلُق
 اترُحلا تفاو ذم ُتَبرغ ًةرهزو - ْتَمَّسِب امدعب نم ْتَفْطُم ًةرهز اي
 اتوراه ٌراحسأ اهِتنْفن رحس نع  ْترَصَق يتلا الخكلا ةلقُملا ىلع يفهل

 نم هيلإ ُبسسني امع اهيف لّصنتي ٍدمحم نب مساقلا مامإلا ىلإ اهبتك ٌةديصق هلو

 ةمامّثلا قرب الو ًارّحس ةمامحلا ٌعْجس ينقاش ام

 نامث ٠ 48 ةنس يف مساقلا ٍنب دمحم هللاب دّيؤملا مامإلا ةلود يف هّتوم ناكو
 . هُمركُيو هيلإ ٌدفي ناكو . وفلأو نيعبرأو

 20 ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم ْنب ىسيع ديسلا "04
 ةئمو نيثالث ] ( ١1١١ ) ٍةئس دعب بيرقتلا ىلع هّدلومو . هبسن : مامت مدقت دق

 فراعملا ىلع هِرمُع َلوُط ًاَبكُم ناكو ٌةيوق ٍداهتجالا مولع يف ذي هلو 20[ فلأو
 ٌنابكوكل ًاريمأ كلذ دنع راصف « هّنِس ثلعو اش ىتح قبلطلا ةدافإو ةيملعلا

 . ( ٠١5148 مقر 591/1 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 774 مقر 1١79/17 ١٠١ ) رطولا لين (؟١)
 . ( 395 مقر ١81 -191/5 ) نغألا ضورلاو

 .[ ب ] نم ةدايز 02



 هدأ/ ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ىسيع ديسلا

 نأ قفتا هنأ كلذو « ةرامإلاب هُبراقأ هّدّصق لب «٠ كلذ ىف هنم ىغس ريغ نم اهدالبو
" 

 تراصف تام ٍةمجرتلا بحاص وخأ وهو َنابكوك ٌريمأ ٍدمحم نب ميهاربإ ٌديسلا

 نب ىبحي هوخأ كلذ ىلع هسفانف ميهاربإ نب ساّبعلا ٍربكألا هدلو ىلإ هدعب ٌةرامإلا

 لخدف ٍةدحاو راد يف مهو ٌةَرِغ هنم فداص ىتح َصَرُقلا هل ُبّقرتي لاز امو ميهاربإ

 سوؤر ىلع هراد نم هوجرخأو هوفّتَك مث ًاحّربم ًابرض هوبّرضو هعم ٌةعامجو وه هيلع

 كلانه راد يف هونججسو هنورظني ٌسانلاو ًافوتكم ًادّيقم جرخف هودّيق نأ دعب ٍداهشألا

 نوضّوفي ال َنابكوك ّلهأ نأ ٌملع ٌروكذملا ىيحي .هاخأ نإ مث . كلذ لثمل ٍةّدَعُم

 ةرامإلا هيلع ضرعو هّدّصقف هّئس ولعل ةمجرتلا ٌبحاص مهيفو هيلإ ةرامإلا [ 4 ]

 راص يذلا ٌدمحأ نب ٍنيدلا فرش ديسلاب ةطونم هترامإ مايأ يف ٌرومألا تناكو اهّلِقف

 مهرَمَأ عمج أ ٌتايعألا َر ٌرئاسو 20 [ تاداسلا ] نإ مث . ًاريمأ ةمجرتلا بحاص دعب

 اودقعف 0 هلاقتعا نم يناثلا مويلا يف ٍميهاربإ نب ىبحي ٍديسلا لاقتعا ىلع

 هودّيقو ه هوفّتكف ةرامإلا ٌةهَبَأ هيلعو ُدنُجلا هيدي نيبو ءاجف روكذملل اولسرأو ًاسلجم

 نم كلذ ناكو اهيف هاخأ لخدأ يتلا رادلا هولخدأو هاحنأ اوجرخأ امك هوجرخأو

 ٍلاقتعا دنع ناكو ٌميهاربإ نب هللا ٌدبع ٌديسلا لتُق ٍرومألا هذه ءانثأ يفو « ّربعلا مظعأ

 مهب علطو ًمابِش لهأ نم ةعامج َعّمج كلذ هغلب املق َمابِشب سابع هيخأل ىبحي هيخأ

 ىبحي نب ٍدمحم ّنب سابع قيرطلا يف يقلف سابع هيخأ رصنل ًادصاق َنابكوك ىلإ

 « كلذ مت ام هالول لب هيخأ لاقتعا ىلع ميهاربإ نب ب ئيحي ديسلا ناعأ نمم وهو

 هفيس لس َنابكوك ةَبَقَع يف ٍدمحم ّنب سابع َديسلا ٌدوكذملا هللا ٌدبع ٌديسلا ىأر املق

 ذخأف ةلئاط ريغ ةبرَص فيسلاب هبرضو هيلإ لصوف شيطو شّمد ىلع هيلع لّمحو

 َديسلا عفني ملو هّثوم اهب ناك ٌةنعط اهب هّتعطو ٌةيبنَجلا محم نب سابع ٌُديسلا

 ءاعنص رضقب نجس ٍدمحم نب سابع َديسلا نإ مث «٠ شيجلا نم هعم نم هللا ٌدبع

 امأو « هللا هظفح ٌمامإلا انالوم هقلطأف ٌعفادُم هنأ يدنع ٌحصو ( َنينس عبس وحن

 نم نيرشعلاو ٌسماخلا ءاعبرألا موي تام ىتح هترامإ ىلع ٌرمتساف ةمجرتلا ُبحاص

 )١( ةداسلا [ب 1 يف .



 ىيحي نب روصنم نب دوعسم نب ىسيع همهم

 ىلإ [أ31 0 ةهذعب ةرامإلا تراص مث بفلأو نيتثمو جبس ١؟١ا/ ةئس لاوش رهش

 ٍنونف ةدع يف نيعّسوتملا ءاملعلا رباكأ نم وهو هد مّدقتملا نيدلا يفرش ديسلا

 . هتمجرت ْتَّقِبَس دق هللا ٌدبع ةمآلعلا هّدلوو

 ىيحي نب روصنم نب دوعسم ْنِب ىسيع 0

 ©"'يكلاملا ُيواوُزلا سنوي نبا
 من يواوّرلا تفسوي يبأ ىلع هقفتو ةواوّرب ةئمّتسو نيتسو عيرأ 774 ةنس دلو

 ىلإ عجر مث اهب ءاضقلا ّيلوو سباق ىلإ عّجر مث اهب هقفتف ةيردنكسإلا مدق
 مهتم ةعامج نم عوسو رهزألا عماجلاب ٌسانلا هيلع أرقف رشم لشد مث * ةيردنكسإلا

 ظفح هنأو « رهشأ ةتس يف بجاحلا نبا رّصتخم ظفح هنأ ركذي ناكو ٌييطايمدلا

 َرْضم ىلإ عجرو ٌيكلاملا اهمكاح نع بانو ّقشمد '[ ًاضيأ ] لخد مث : أطوملا
 ١ فينصتلا ىلع لبقأو كلذ نع ضرعأ مف يكلاملا اهمكاح نع ًاضيأ باتو
 ٍحرشو هلامكإو ملْمُملا نيب هيف عمج ادّلجم ّرْشع ينثا يف ملسمل ًاحرش فئصف

 يجابلا مالك نم ٌلئاسمو دئاوف هيف دازو ( لامكإلا لامكإ ) هامسو هيلع يوونلا

 نبا ٌرّصتخم َحّرشو « اهنع باجأو ٌةديفُم يتالاؤس هيف ىدبأو وبلا دبع نياو

 يف َفّسوي نبا ٌرصتخم َحّرشو ٍرافسأ ةعبس يف ديصلا ىلإ لصوف ٌّيعْرَْلا بجاحلا
 ٌعَرشو « قالطلا ةلأسم يف َةيِمَْت نبا ىلع ٌدرو كسانملا يف ٌباتك هلو « ٍرافسأ ةتس
 ثالث 747 ةنس بّجر لهتسُم يف تامو رافسأ ةّرشع هنم ّبتك خيرات عمج يف

 . ةئمعيسو نيعبرأو

 ع د

 نيفلؤملا مجعمو . ( 018 مقر 7١١/7 -7١١ ) ةئماكلا رردلاو . 2( 9/60 مالعألا قفز
 حاضيإو . (1841و ١144/5 )و ( 008/1١ ) نونظلا فشكو ( 1٠١5140 مقر 0958/17 )
 . ( 809/0 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 55١/9 ) نونكملا

 .111 نم ةدايز (



 064 اغبأ نب نوغرآ نب نازاغ  ةمجعملا نيغلا فرح

 ةمجعملا نيغلا فرح

 ('"'ناخ زكنج نب ىلوُث نب وكالُه نب اغْبأ نب نوغرآ ْنِب نازاغ 7

 ( 1557 ةنس ِكلُملا تخت ىلع هُسولج ناك راتتلا اطلس نيدلا ّرعُم ناطلسلا

 ةضفلاو ٌبهذلا رثثو ( 794 ) ةنس يف ملسأف مالسإلا زوروت هُبيان هل نّسحو

أب ٌناسارخ كلم تاكو راحتلا يف مالسإلا اشفو ٍسانلا سوؤر ىلع ؤلؤللاو
 اهرس

 ٌرثكأ مهفيو ةيسرافلاب ملكتي ناكو ًةريزجلاو َناجيبرْذَأو مورلاو َسرافو قارعلاو

 يذلا ةيغاطلا ناخ زكنج ىلعألا دج قيرطب هتسفن ذخأ كّلم املو « ٌيبرعلا ٍناَسللا

 ةرامعو روغنلا ٌّدسو "7 ٍركسعلا ] ريفوت ىلإ هّتَّمه فّرصو « ٌدالبلاو ٌَدابعلا كلهأ

 حاكن مّرحي مالسإلا نيد نإ هل ليق ملسأ اًملو « ءامدلا كفس نع ٌففكلاو « داليلا

 هيلإ [ 71١ ] نهّبحأ ناكو هئاسن ىلإ هيبأ ًءاسن فاضتسا 0[ ناك دقو ] ِءابآلا ءاسن

 كابأ نإ هّصاوخ ٌضعب هل لاقف مالسإلا نع ٌدتري نأ ّمهف هيبأ ءاسن ُربكأ يهو نوتاخخ

 تنأ دقعاف اهب احفاسم ناك امنإ حيحص دقع يف هعم نوتاخ نكت ملو ًارفاك ناك

« مالسإلا نع ٌدترال كلذ الولو لعفف كل ّلِحت اهنإف اهيلع
 نم كلذ َنّسحتساو 

 « حافس ىلع ةأرما ُفلأ هّنحت ناك ولو ٌيسح وه لب « « ٍةحلصملا هذهل هب هاتفأ يذلا

 ةحلصملا نم همالسإ يف مالسإلا ٍدالب رثكأ ىلع ينوتملا ناطلسلا اذه لثم نإف

 ىلع هعم ّيشملاو هيلع ُجيرحتلا يّدؤي ثيح كلذ نم ُدبكأ وهام ٌعٌّوسي ام

 . يتفُملا كلذ هللا مجرف هتّدِر ىلإ ٌقحلا *”[ رمأ ]

 كلمل ًاباَوُن مهّسقتأ نوّدُعي كولملا نم هّلبق نمو ٍةمجرتلا بحاص ُدلاو ناكو

 . ( 01/4 مقر 7١1/5 ) ةنماكلا رردلا (1)

 . ركاسعلا [ ب ] يف (؟)

 . دق ناكو [ ب ] يف (*)

 . يم[ ب ] يف 2



 ركالوه نب اغبأ نب نوغرآ نب نازاغ هدم

 هلمحي ناك ام عطقو ناقلاب ىتست كلملا يف َنازاغ ٌمدق ثرقتسا املفا ١ يارّسلا
 نم مهّبئان دّرطو همساب كيلا برضو ةبطُخلاو ركذلاب هّسفن درفأو « ًةواتأ مهيلإ
 ىلإ جّرخ بضغ اذإ ناكو « يريغب ال يفيسب دالبلا ٌثذخأ انأ لاقو « مورلا دالب
 عامجلاب ٍدهع ٌديعب وأ َلَكأ ًاعئاج ناك نإف « داز هتنّرخ اذإ ٌبّضغلا نإ لوقيو ءاضفلا
 . هلقع َرّضي ام ئطاعتي نم كلُحلل حّلصي الو « ُبّضغلا لّقعلا ُةفآ لوقيو « عماج
 زورو نإف مالسإلا هل نّسح ناك يذلا نوَرأ نب زورو عم ٌلاتقلا هل عقو ام ٌلوأو
 نيذلا داركألا لتق نازاغ نإ مث َناسارُخ ةعلق ىلإ زوروت أجل مث هبراحف هيلع جّرخ
 ًارشأ مهنم َرَسأو افلأ َنيسمح ةكرعملا يف مهنم لتق نم ٌةلمُج ناكو زوروت عم اوماق

 مث ٠ ًامهرد ٌرشع ينثاب هنم ُدبكأ وه نّمو ٌقِهارملا ٌليمجلا ٌييبصلا عيب ىتح ؛ ًاريثك
 اهيف رفظ ةميظع ةمحلم تناكو (184) ةنس يف ةيماشلا دالبلا َقَرط نازاغ نإ
 كلت يف لصحو « ًامايأ ٌةبطُحلا هل ثرمتساو اهب هل بطُخو ّقشم ٌقشمد لخدو نازاغ
 ببسب فصوُي ال ام بيذعتلاو ِةيرَّذلاَو ميرحلا يبسو لتقلا نم ماشلا لهأل مايألا
 ٌةرم داع مث عجر مث عوجلاو باذعلا نم قئ ٌئالخخ كّلهو لاومألا نم هب اوردوص ام
 ٌرضم ىلإ ركاسعلاب هئارمأ ضعب لسرأ مث ٠ َبّلح دالبب عقوأف ( 7٠١ ) ةنس ىرخأ
 يف كلذ ناكو ىصحي ال [2١0 ام ] مهنم لتقو ٌةميظع ٌةرسك هركسع ىلع ٌثعقوف
 بوم ٌببس ناك ٌديدش ٌغ [ ب١ ] هل لّصح نازاغ كلذ غلب املو ( ١ 0*5 ةنس

 : ٌيبهذلا لاق . ةئمعْيسو شالث ٠ ١ ةنس ٍلاوش رهش يف تامف رجح نبا لاق امك
 يف مس هنأ رهتشاو « لّهكتي لّهكتي ملو تام لكشلا يلم ًآبيهَم ًاعاجش القاع ًاباش ناك
 اذهب ماشلا ُلهأ نُحتما دقو . ىهتنا . كلهو لّلعتف «٠ عامجلا دعب هب حسمي ليدنم
 ىلع « ,ولعألا هدج مالسإلا الب يلاخو مع ارنا امك الا ةرقلا سأر ىلع

 نم مهّلكر ٍنماثلا ٍنرقلا سأر ىلع كئلروميتب اونحتما امكو سداسلا ٍنرقلا سأر
 . راتخملا رداقلا هلل مكحلاو «راتتلا

 نم [ب ]يف )١(



 0 اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا

 ©"0هْريمأو ةكم ُفيرش دعاسُم نب ُبلاغ ديسلا - "00

 نب ٌرورس ) هوخأ ٍدعاسم هيبأ دعب ًةرامإلا يلو يفرحألا هذه ريرحت دنع

 ٍريخلا لامعأ يف يغسلاو دجملا نم غلبو قافآلا يف ِهْيِص راط يذلا ( دعاسم

 ىلإ جحلل نيدفاولا ٌثيداحأ تناك دقلو هئابآ نم ّدحأ هيلإ ْعُلبي مل ام لبثسلا ٍنيمأتو

 « عابطلا خورتو ٌعامسألا فّتشُتو بولقلا رت رابخأب هنع ريخُت مارحلا هللا تيب

 ٍوزغلا ريثك « ٍدابعلا حلاصمل ًايعار داسفلل اعماق َةلوّصلا َديدش ةوطسلا ٌميظع ناكو

 رهش يف تام 2')[ امل ] مث تاقرطلا يف َسسانلا نوفطَختتي نيذلا بارعألا ةدرّمِل

 نع بغر مث ٍنيعملا ُدبع هوخأ هّماقم ماقو . بفلأو نيتئمو نيتنثا 17١7 ةنس بجر

 يف نآلا وهو مابق م متأ اذه هب ماقف هتيالو نم ةريسي مايأ دعب ةمجرتلا بحاصل رمألا

 ٍدْجن بحاصب ٌةميظع ٌةلغش هلو جاّجحلا نم هعمسن امبسح بابشلا نس

 اهل ٌرواجم وه امم اهريغو ةيدجنلا دالبلا ىلع نآلا يلوتسملا دوعس نب زيزعلا دبع

 7[ ىلإ لصيل ] دجن ّضرأ وزخي مث شويجلا ةمجرتلا ٌٍبحاص عمجي ام ًاريثكو

 هنومزهيف ٍدالبلا فارطأ نم ٌةريسي ٌةفئاط هبرحل موقي هنأ انعُلبيف ٠ ءاهفارطأ[ 1]

 ازغو ًاريثك ًاشيج عمج هلإف ( 1817 ) ةنس كلذ هنم عقو ام ُدِخآَو ةكم ىلإ دوعيو

 دقو الإ ُرْعشي ملف « ٍروكذملا ٍدْجَن ناطلس ىلإ ةعجارلا ٍدالبلا ضعبب عقوأو ًادجن

 هشيج بلاغ ىلع ىلوتساو همّرهف ٍدجن ُبحاص هلسرأ هب هل ةقاط ال ٌشيج همَهَد

 ٌةفئاط الإ ةمجرتلا بحاص شيج نم ْمّلْي مل هنأب ٌابخألا تءاج لب ًارسأو ًالتق

 كرت ولو « ةكم ىلإ ٌةميزهلا تمت تمتو ةكرعملا يف ةّكم فارشأ نم ٌةعامج لتقو ٌةريسي

 هيلإ رج هبرحل ىوقي ال نم براح نّم نإف « هل ىلوأ ناكل هريغب لغتشاو كلذ

 . ةمجرتلا ٌبحاص اهلثمل موقي ال ٌةميظع ٌةوق هنع ْعّلبت ٍدجن بحاص نإف « ىولبلا
 دالب بلاغو رساودلا ٍدالبو فيطقلاو اسّحلا دالب ىلع ىلوتسا دق هنأ انغِمس دقف

 .(116/6) مالعألا (0)

 .[ ب ]] نم ةدايز (؟)

 . لصيف [ب] يف (0
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 رئاعش ٌرئاسو ٌمايصلاو ةاكزلاو ةالصلا ماقأ هتزوح تحت لخد نمو . زاجحلا

 ةدغصو ٍزاجحلا نيب ام نيئكاسلا ماشلا برع نم هتعاط يف لخدو « مالسإلا

 نوفرعي ال اوناك نأ دعب نيدلا ضئارفل نيميقُم اوراصو ٌةبهر امإو ةبغر امإ مهلا
 نيتداهشلا ظفلب مّلكتلا دّرجم الإ هتابجاو نم ءيشب نوموقي الو ًائيش مالسإلا نم

 . جوع نم اهب مهظفل يف ام ىلع

 نآلا اوراص مث انيلإ ٌرابخألا كلذب ترتاوت امك ٌةيلهاج اوناكف ةلمجلابو
 , اهتافص غلبأ ىلع ةيمالسإلا ٍناكرألا رئاسب نوتأيو اهتاقوأل تاولصلا نولصي
 جراخ هرماوأل ًالثتمُمو ٍدجن بحاص ٍةلود تحت ًالخاد نكي مل نّم نأ نوري مهنكلو
 ٌلجارملا ٍنيسح ُنِب ٌدمحم ٌديسلا ٍنميلا حاج ٌريمأ ينربخأ دقلو . مالسإلا نع
 مهنأو ٌراَّمك مهنأب نميلا جاّجح نم هعم نمو وه ه هوبطاخ مهنم ةعامج نأ يسّبكلا

 الإ هنم اوصّلخت امف مهمالسإ يف َرظنيل ٍدجن بحاص ىلإ لوصولا نع نع نيروذعم ٌريغ
 ةارّسلا دالب يفو ماي دالب يف ٍدجن بحاص ٌُشويج تراص دقو « ديهَج دهججب
 لتاقو هتعباتمب طبتغا سانجألا هذه نم هعبت نّمو ٠ شيرع يبأ دالبل نيرواجملا
 ًاعجار ٍدالبلا كلت ٌمظعُم راص ببسلا اذهبف ٠ هتعاط نع نيجراخلا نم هٌرواجي نم

 ريغب ثاغتسا نم مد لجتسي هن هنأ كلذ نم . اهتّحِصب ٌملعأ هللا رابخأ هنع انغّلبتو هيلإ
 ريثأت داقتعا نم ناك اذإ كلذ نأ بير الو ٠ كلذ ُريغو يلو وأ يبن نم رشا
 ءالؤه نم ريثك يف عقي امك ًادترم هّبحاص هب ريصي ٌرْفك هللا ريثأتك ثاغتسملا
 ىلع ًةدايز هيلع نولّوعيو مهجئاوح َءاضق مهنولأسي نيذلا تاومألل نيدقتعملا
 . مهئامسأب ًانرتْفُم الإ العو لج هللا نوداني الو هناحبس هللا ىلع مهليوعت
 هيف كلش ال يذلا رفكلا 27 ُرمأ ] اذهف ٠ برلا نع نيدرفنم ءادنلاب مهنوُصُخيو
 نمو «نيدترملا رئاسك ٍلاملاو مدلا َلالح ناك ْْنب مل اذإ هئحاصو « ةهبش الو
 يف ةالصلا رشحي مل نم مد َكفس ُلحتسي هنأ ٍدجن بحاص نع انني ام ةلمج

 اهّلعفي ملف ًةالص كرت نّم معن « عرشلا نوناقل بسانم ٌريغ حص نإ اذهو . ةعامج

 .نم[ب ]يف )١(
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 [ 147 ] ىرخأب تضِروُعو هرفك ىلع ٌةحيحص ٌةلدأ تلد دقف ةعامج يف الو ًادرفنم

 كرت نم مد لالحتسا يف نأشلا امنإ . رفكلاب لوقلا ىلإ بهذ نم ىلع ٍجَرَح الف

 . اهتّحِصب ُملعأ هللا هذه ريغ ٌرومأ غّلبتو . ًادرفنم اهُكدتي ملو ةعامجلا 2[ درجم ]

 نإف ًاحيحص كلذ ٌنظأ امو جراوخلا داقتعا دقتعي هنأ مُعَرِي سانلا ضعبو

 ناكو باهولا ٍدبع نب دمحم نم هومّلعت امب نولمعي هعابتأ ٌعيمجو دجن بحاص

 تاداهتجاب لمعي راصو دجن ىلإ داعف ةفّرشملا ةنيدملاب ٌثيدحلا بلط مث « ًايلبنح

 ٍسانلا دشأ نم امهو امهبارضأو ِمّيقلا ٍنباو ةيميت نباك ةلبانحلا يرٌخأتم نم ٍةعامج

 ٌبحاص نآلا وه يذلا دجن بحاص نم ًاباتك ٌتيأر دقو . تاومألا يدقتعُم ىلع

 ُتيأرف هدقتعي ام َنايب هلأسو هبتاك دقو ملعلا لهأ ضعب ب ىلع هب باجأ تاهجلا كلت

 ملعأ هللا. « ةتّيلاو باتكلل قفاوم [74*] ٍنسح داقتعا ىلع المتشم هّباوج

 . لاحلا ةقيقحب

 - ىلإ لصو هنأ انّقلبو رفاكلا مسا هيلع نوقلطيو هنورّثكي اوراصف ةكم ُلهأ امأو

 لئاسم يف بفيرشلا ةرضحب ةكم ًءاملع رظانف ةرظانملا دصقل ٍدجِن ِءاملع ٌيفعب ةكم

 بحاص نم لصو ( 1719 ) ةنس يفو نيدلا يف هيحاص مدقو همدق تابث ىلع لدت

 هللا هظفح مامإلا انالوم ةرشح ىلإ امهب لسرأ نافيطل نادلجم روكذملا ٍدِجن

 صالخإ ىلإ داشرإلا يف اهلك باّولا دبع نب دمحمل ٌلئاسر ىلع لمتشي امهّدحأ

 ٌةدّيَج ٌلئاسر يهو روبقلا يف نودقتعملا هّلَعفي يذلا كْرّشلا نم ريفنتلاو ٍديحوتلا

 نم ةعامج ىلع ٌدرلا نّمضتي دخآلا ٌدلجملاو « ةّشلاو باتكلا ةلدأب ٌةنوحشم

 ٍنيدلا لوصأب ٍةقلعتم ٌلئاسم يف هورك اذ ًةدغصو ةءاعنص ءاهقف نم نيرّصقملا

 نأ ىلع لدت ٌةقّقحم ًةرّئقم رحم يساباوج مهيلع باجاف ةباحصلا نم ةعامجبو

 ٌَعيمج مهيلع مّده دقو « ٍةنسلاو باتكلاب نيفراعلا نيقّقحملا ءاملعلا نم بيجملا

 مهيلع ًايْزَِخ هولعف ام راصف نوبّصعتم نورّصقم مهنأل هونود ام ٌعيمج َلطبأو هوّنب ام

 لسرأو « هسفن ٌرادقم فرعي ملو رّدصت نم اذكهو « ًةدْعصو ءاعنص لهأ ىلعو

 )١( بل نم ةدايز [.
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 عَقَدف مامإلا ىلوملا يدّيس ىلإ هنم ةبتاكمب نيروكذملا نيباتكلا عم ٍدجن ٌبحاص
 هللا هظفح ] مامإلا انالوم ىلإ هبتك يذلا هباتك نع ُثبجأف َيلإ كلذ َميمج هللا هظفح
 نَم يردت ال ةركاذُملاب هيلإ اولسرأ نيذلا ةعامجلا نأ هانعم امب 2''[ هناسل ىلع

 يف ٍنادوجوم ُباوجلاو ُّلصألاو ءُلاَهج مهنأ ىلع لدي مهُمالكو «مه
 بحاص ةعاط يف اهُفارشأو شيرع يبأ ٌدالب ثلحد ( 17117 ) ةنس يفو . يعومجم

 ةماهت رايد ضعب ىلع هباحصأ ىلوتساو كلذب ٌةينميلا ٌرايدلا تّلزلزت م ٍدجن
 يف كلذ نم انَعَلب ام ٌثدرفأ دقو ٍنايِرَس يف نآلا يهو اهُحرش لوطي ٌرومأ ثرجو

 ٍرايدلا ٌراطقأ اهل ثفجتراو ْتّمطو تّمع دق ةئثداحلا هذه نأل ٌلقتسم فئصم

 باحصأ ٍلوخد دعب اميسال ٍرايدلا ٌرئاسو لب ةيموُرلاو ةيقارعلاو ةيرضملاو ةيماشلا
 ( 1777 ) ةنس يف مث . هغلاب وه رمأ هللو اهنع اهفارشأ ٍدْطو َةفّرشملا ةكم ٌيدُجنلا
 ملعلا يف ٌةفرعم مهضعبل زيزعلا ٍدبع نب دوعس دجن بحاص نم ٌةعامج انيلإ لصو
 مث ًاضيأ ّيلإو ىلاعت هللا همحر هللاب روصنملا مامإلا ىلإ دوعس نم ٌبيتاكم مهعمو

 يف كلذك نورخآ ٌةعامج لصو مث ( 1771/) ةنس يف كلذك نورخآ ٌةعامج لصو
 ٌماقملا ٌمسَتي ال ام ةبتاكملا نم مهريغ عمو نيدراولا ءالؤه عم رادو ( 11748 ) ةنس

 دونجب يلع دمحم اشابلا ٌرصم اشاب جرخ ( ١754 ) ةنس يف اذه دعب مث ؛ هطسبل

 هّتوم غلب مث مورلا ىلإ هزّهجو بلاغ تفيرشلا ٌرَّسْأو ةكم ىلإ لصوو ٍناطلسلا
 : لوقنف بلاغ فيرشلا ةمجرت ىلإ ٌمجرنلف لوقلا نم ٌضراع اذهو . كلانه

 اذه ريرحت ماع يف روكذملا فيرشلا نم لصو هنأ انهاه هّركذ يغبني اممو
 رصعلا ٍةفيلخ انالوم ىلإ ٌباتك اهم بجر رهش يف )١71( ةنس وهو فرحألا
 ةبيصملاو ىمظُعلا ةيزرلاب ٌرابخألا نّمضتي هللا هلظِفح سابعلا نب ٌيلع هللاب روصنملا
 نم ٍةفئاط اليتسا يهو نيملسملاو مالسإلا ٌنويع اهل يكبت يتلا ةّيلبلاو ىربكلا
 ةرهاقلا ىلإ مهلوصوو اهعيمج ةيرضملا رايدلا ىلع سيسْنرِفلا مهل لاقي جنَرفلا
 ٌمالسإلا بصُي مل ٌبْطََخ اذهو « نيملسملا نم ٍرايدلا كلتب نم ىلع مهيكُحو

 . هللا ظفح هناسل ىلع [ ب ] يف 61
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 باطخلا نب ٌرمع نمز يف تحتم ذنم نيملسملا يديأب تلاز ام َرّْصم نإف هلثمب

 دق هنأ ىلع لدي ام ةيخيراتلا بتكلا نم ءيش يف دجن ملو نآلا ىلإ هنع هللا يضر

 هريزوو ٍدِضاعلا مايأ يف اهيلإ اولصو نيذلا ٌجنرفإلاو « ٌةيرْفك ٌةلود رم ةنيدم لخد

 لب ٌرضم ةنيدم اولحدي مل بويأ ينب.ةلود يف اهيلإ اولصو نيذلا كلذكو روواش

 ةسورحم اهدالب ٌرئاسو ٌةئيدملا كلت تلاز امو « اهوحنو طايمد هيلإ اوغلب ام ٌةياغ
 هللا مهُطلسُي ملو مالسإلا ٍدالب ٌميمج [ ب” ] اوخّود راتتلا نإف ةيِرْفُكِلا ةلودلا نع

 عم كنلروميت كلذكو نيموزهم [ ١ 47 1 نيروهقم نيبئاخ اهنع اوداع لب رصضم ىلع

 لسرأو . هّلهأو َمالسإلا رّضني ُهللاو ")6 مهيلع ] طّلسُب مل ِكلامملا رئاسل هخيودت

 فيرشلا نم لصو كلذ دعب مث مورلا ناطلس نم باتكب هباتك يط يف ُفيرشلا

 رئاسب مهنم نيذلا نع ًالضف ةرهاقلاب نم ىلع نيملسملا ءاليتساب ٌريشبتلا هيف ٌباَتك
 بفيرشلا باتك مث ٍناطلُسلا َباتك انهاه ٌركذنسو ةيردنكسإلابو ةيرضملا راطقألا
 ًانييبتو ةدئافلل ًاليمكت هللا هظفح مامإلا انالوم نم باوجلا مث يناثلا هّباتك مث َلوألا

 « اهنأشب ٌمالعإلاو اهب ٌفيرعتلا يغبني يتلا ةميظعلا ثداوحلا نم اهنإف ةيضقلل
 : اذكه دعاسُم ٍنِب بلاغ ةكم بفيرش ىلإ مورلا ِكلم ٍناطلُسلا باتك ٌظفلف

 ًاذفان لاز ال فينُملا مّطعملا انباطخخو ٠ فيرشلا ُلَّجِبملا انُموسرم اذهف دعبو »

 ىلع ًاينبم هانزدصأ « راّودلا ُكّلَملا ماد ام « راطقألاو ءاجرألا رئاس يف رهللا نوغب

 ىلع ًايوتحم « ميركتلاو ليجبتلا دئالق ىلع ايوطنمو « ميلستلاو ةيحتلا ٍدئارف ميظن
 هللا ىلص « نيلسرملا ؟')[ ديس ] نْئُس ةيامح دقاعمل ًاذكؤم « نيدلا ٍةنايص ٍدعاوق

 . نيعمجأ هبحصو هلآو هيلع

 يفتقملا ٠ دحوألا ّلجألا لّجبملا « دجمألا ريمآلا بانج يلاع ىلإ هانزدصأ

 يديعسلا هدادجأو « فانم ٍدبع لآ َديدانص َدّعِلا هئابآ نم ٠ فارشألا هفالسأ ٌراثآ

 ةيرلعلا ٍةباصعلا زارط « ةيوبنلا ةيكزلا ةرجشلا عرف فاصوألا يليمجلا « رّيّسسلا

 ١ اهيلع[ ب ] يف .
 ب ] نم ةدايز (؟) [ .
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 كلملا بفطاوع فونصب يفوفحملا « لوتبلا ءارهزلا نيع ةرُق ٠ ةيوفطصُملا
 ٌةيانعلا تلاز آل ء ٍدعاسم ّنب بلاغ َفيرشلا ةفرشملا كم فيرش لاح . دجاملا
 . ٌةظفاح هيلع ٌةين نادّمّصلا ةدالكلاو « ًةظحالم هل ٌةينابرلا

 " تاداسلا ةفاكو ةفّرشملا ةكم بئان « ءالضفلا ٍةدمٌعو ءاملعلا ةودق ىلإو

 ةمئألاو ِءاملعلاو ٍةعبرألا بماذملا يتافّمو « نيمايملا ءالجألا يفارشألا

 ٍدابو رضاح نم ؛ نيمألا هللا ٍدلب ينكاس نم « نيملسملا ٍةفاك هوجوو ٠ نيمرتحملا
 ْ . داشرلا ليبس .ىلإ هللا مهقفو

 مهمالعأو « ةّسراد مهّرايد هللا لعج « ةسنارٌقلا رافك ةفئاط نأ ًاملع نوطيحي

 237[ روطأ ] نم اوجرخنو « دوبعملا ٌقيثاوم اوناخو « دوهعلا اوضقن دق « ةسكان
 ءاهلهأ نم ٍةلفغ نيح ىلع « اهناكسو ٌرّصم ناودب ىلع اومجهو « دودحلا.
 ءنايغطلاو ٍلالضلا رحب اوضاخو « داسفلاو رفكلا اوشفأو ٠ دالبلا اوكلمف
 نوحوُيل ّنيطايشلا نإو «مهئاشحأ يف ٌيغبلا نكمتو «ناطيشلا ةيار تحت اودّشحتو
 تبهنلا نوّدُعِي ءمهعمجي ٌداقتعاو نيد الو « مهعّدري مكاح ال « مهئايلوأ ىلإ

 ىلع « مهُراوشأ تطبتراو « مهّؤارآ ثقفتا دق « ةميش لمكأ ةميمنلاو « ةمينغ
 لهأ نأب « نيدٌّحوملا هللا ٍدابع ٍراطقأو « نيملسملا نادلب رئاس ىلع موجهلا
 انللحو « مهّراطقأ انلصو اذإف ء نيدلا يف ةبالصلا ٌديزم مهلو « نيّيوق مالسإلا

 ٌيوقلاو « بؤهنلاو لتقلاو « بْرضلاو برحلاب هُو ٌرشابُت مهنم ُفيعضلاف  مهّرايد

 ىلإ مهُرت ؛امض َنَمأتو مهدطاوخ ٌنْدمطت ىتح ٍلّيحلاو ٍرْكَملا َكِتارش هل ٌبِصنن مهنم
 نيملسملا رئاس نيب َيقلُثو اندصاقم نم انتش ام مهيف َلَمَعنو انكارشأ يف اوعقي نأ
 « مهئايدأو مهلاوحأ يف « داحتالل ةتيابُملا ةوادعلا عاقيإل ء داسفلاب ةيفخلا ٌدياكملا
 انمحلب جوزمم َناميإلاو « انبولق يف ٌسورخم مالسإلا نأ - - هللا مهنعل - اوملعي ملو

 كامي ) ءامسلاو ضرألا ٌبرو الك ! ّىدُم دعب ٌلالضأ « ٍناميإ دعب ٌدْمكأ ؛ انيدو
 موس سل را <
 مهيف ملبن 2 برعلا فئاوط يف ًاصوصخو [4 : نارمع لآ ] # اَنَتْيَدَه ذإ دعب انبولف حي

 )١( راوطأ [ب ] يف .
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 ةعاط نع مالسإلا نم اياعرلا جيرخت يف دهم َلذبنو , بلطم ٌدعأو « مارم ىصقأ
 انل ٌميمجلا 230 ٌَريصي و ئمظُلا ٌةلوّصلا انل َنوكي ىتح ٍماَكُشلا نم مهيلع يلو نم

 موتر ةقيح كلمتف , مهماظتنا دف مصفنيو مهياظي كلي كلذب مطقنبف ؛ انغم

 نم مهتيدوأ يف مهقُّدفتل « مهرايد ىلع يلوتسي ام ٌعرسأ برَعلا نإف « مهّلاومأو

 ٌلقيو « مالسإلا ع ومج تشي ب ام مظعأ نإف مهلاوحأ مْرَح نع مهتلّفغو « مه راطقأ

 انرِفَظ اذإف « مهدجاسم قرَحو « مهِتلِْو مده [ 544 ] ماظتنالا نع مهنانس ٌدح

 عطقنا « ٍمهْزع سيدقم يبو ع مهّيبن ٌدجسسمو « مهثبعك تَمُهو ١ مهراطقأب

 روهمجلا قافتا الإ اهكردُي ال ٌرومألا نإف ؛ مهرايد انُكمو « مهّلمش قّرفتو مهم

 مهلاومأو مهرايد مستقن ذئنيحف « مهنايبِص نم ٌلِقعي نو ٠ مهلاجر ٌعيمج لتقنف

 ئحمُي هبف «٠ ادنيدو انئاسلو اندعاوقو انلوصأ ىلإ سانلا ةيقب لّوحنو ٠ مهكالمأو

 نم ضرألا هجو نم مهزاثآو هُموسر ْسردنيو « هٌعئارشو هّدعاوقو [ 18” ] ٌمالسإلا

 . اهيجعو اهبرَعو « اهلامشو اهبونججو « اهبرغو اهقرش

 لعج « نيملسملا يف ٍدصاقملا ءوس نم « نيعللا سيسنرفلا ٌيأر قفتا ام اذهف

 مهلماعُي نأ هللا وجرنو "76 ارضن الو ] افرض نوعيطتسي الف مهيلع ِءوّتسْلا ةرئاد هللا

 ةّسنارفلا لاح اذهف [ 4+ : رطاف 1 4 لحب اإل دكت ٌنيحياَلَو » : هلوق يف هلدعب

 هلأ روث أوئفطمل نشري م مهداهتجا ٌدساف هاضتقا امو +« مهدانعو مهلادجو مهداحلإ يف

 لك ىلع ًاضرَف نوكي ال فيكف [4 : فصلا 1 4 َهَُكْلا رك ْولَو ورواد فَ

 ةاضرم يف هّلامو هتسفن َلُذِبِيو , ّدجلا دعاس نع َرّعْشُي نأ . دٌّحوم ملسم نم ٍدحأ

 َمُكَيَر نم َوَرِهْمَم لإ أوُعراَسَو # » نيلئاقلا قدصأ لوق َلثتميو « دؤفلا ٍدحاولا
807 

 يف احبار ٌثوكيو [ 188 : نارمع ل 1 « "مقتل ثّدهَأ شيزألاو ثوعتلآ ارب

 هَل َذِإ# 8 : هلوقل ٠ نمحرلا ليبس يف هسفن ٍلّذبب ًارشبتسُم م « نارسُخلا نع هع
5-7 

 هلأ لبيس يس ف تريك دنا ْمُهَل تأب مكون و هش تيت ض1 ترم ىركَسأ

 . نوريصيو [ ب ] يف قفز

 . اريصن الو [ ب ] يف (5)
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 11١ : ةيرتلا 1 © َناَيْمفْلاَو ليلو قدرا ف اد هع اًدَعَو توُلَكْفيو نوم را عرغس يل ع ع
 امم « تاقثلا نع ِةّيوُرَملا ةحيحصلا ثيداحألاو تانّيبلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 . نيدٌحوملا تعش ُهَّليو « نيدلا ةرصُن ىلع ٌثحُي

 « نيدلا ةامُحو « بَرَعلا تاداقو يفارشألا تاداس ايو « ةكم فيرش اي نآلاف

 مهيزع مراوصب نيحاملا « بورحلا ٌلاطباو نيدٌحوملا َةارُغو « نيملسملا ةامّكو
 « تادابعلاو ةعيرشلا ناكرأ ايو « تاراغلا َلاجر اي بوركلا ٌمالظ نيدلا نع
 ًةفاك ايو « تامرُحلا ِكاهتنا دنع سوفنلا ىلذاب ايو « تانامألاو نيدلا ةظّمح ايو

 ةعاط ىلإ « ٌرادبلا ّرادبلا ٠ نيرصان مهّبر ةعيرشل مه نيذلاو « نيدلا يف انناوخإ
 مكيبن ٍدجسمو «٠ مالسإلا أشنم . مكّيبن ٍدَتْحَمو « مكتلْبِق ةظفاحمل . رافغلا ِكلملا
 َةريَغلاف ٠ مارحلا هللا تيب ةحاس نم مكتدابع ٍةفعاضُم ٍنطاومو « مالسلا هيلع
 نيقرام ٍةلم لك نع مه نيذلا « نيدلا ءادعأ ةلوص نم «ًةيمحلا َةّيمحلاو « َةريَغلا
 كتاهج اوظّفحاو ء مهئاقلل مكمئازع اوَدّشف « نيبذكم رشا ٍلّسر بتكلو
 « ماثللا ةرّمكلا دودح ىلإ طابّرلا ىلإ اوعراسو «٠ مكيادلب ذفانمو ؛ مكلحاوسو
 ضارعأ ظْفحو نيملسملل ٌةنايص هيف امم ءامهالاوامو َعِبنَيو َةَدُج ردنبب
 اوقفنأ هللا ليبس يفو « اولشفتف اوعّزانت الو ًاناوخإ هللا َدابع اونوكو , نيدٌحوملا

 مكثويس ْنكتلو 20[ ةرصانتُم ] مكيديأو .ةدحاو مكتملك اونوكو « اولّمجتو
 « ةقعاص مكُفادمو « ٍةقحالتم نعطلا يف مكتتسأو « ةقشار مكٌماهسو « ةقراب
 نع ٌبذلاو « نيدلا ٍةملك ءالعإ كلذب اودصقتلو « ةقباستم مهتدئفأ ىلإ مكلابنو
 نوظوفحم « هللا رضنب نودّيؤم مكنأ هللا وجرثو « هللا لوسر ٍدجسمو هللا تيب
 كلت ظفح يف خارت الو « كلذ نع ُفّلخت مكل ٌنوكي الو « هللا لوسر ةيناحوُؤب
 . كلاسملا

 رهابو هتّوُقورللا لوَحبف . ةّيلعلا انّيار رّشنن . ةينّتسلا ةنطلتملا فرط يف نحنو
 انرّيس دقو . ةروهشملا انفويس مهٌُعطقتو . ةروصنملا انّركاسع مهكلمت هتمظع

 )١( ةدضاعتم [ب ] يف .



 058 اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا

 رانلا ىلع نومحتتقي ٌةاَرغَو . نيدلا ٍةملك ءالعإل توملاب نولابي ال اناعجُش مهيلع

 مَهرامدو مهكاله انُقزري هللا لعل . مهرابدأ هللا ةردقب بَّعَتَتف . هللا نيد يف ًةبحم

 اهيأ اوردابف . ًاروكذم ًائيش اونوكي مل نأك . ًاروثنم َءابُّه هللا ءاش نإ مهلعجنف

 . انرمأ فلاخو هللا ىصع دقف فّلخت نمو . عينيو ةَّدُجب طابتلا ىلإ . نوملسملا

 أوُطياَموأوُرِاَصَو أوريصأ أَْماَع تيا اَهيأتَي > مكيلع انُمْثحو مكيلإ انرمأ كلذ نإف
 نِم تاوعدلا ٌحلاص اوبلجتساو . 67٠١ : نارمع لآ] * توصيف ْمُكَّلَحَل هنآ أوُهّمأَو

 : ىلاعت لاق دقو . مارحلا تيبلا دنع مكلضافأو مكيحلاص [ 5445 ]و مكزاجُع

 هيلع لاقو . ١[ درعا 4 كش عطصب لوما اردِهنَجَي اَلاَثِيَو اًهاَمِخ أوُرِفْنأ »

 َنقِددَصلأ ٌعَمنَي موب انه 8 و . 2”( اضعب مهّضعب َدشي ناينبلاك نوئمؤملا ١ : مالسلا

 بكل األ هاهو اشم نإ اثم دل لأ امي > [11 :ةسالا] 4 متن
2 

 هلأ ثني ياء مْكَيلَع لعن مْتأَوَد َنوُرْفْكَف فْيكَو © ٠٠[. : ناردع ل11 4 يفك كَم 7
 ع هز

 3١١[. : نارمع ١ 4 وقلت دكم ٌىدَه دَقَف دق لِ ميكن مو أوس مك
 0 00 أوُمِصَتْعاَو () دوت 4 0 الإ وع الو وياَقَت ٌَّقَح 22 هلأ وهن ا اوما ل 55

 هللنأ لبح

 هك را 1 50 وي 2
 ةيبعلب م محمص كي ني ادم هللا تمعي ن أوف داو وق ّ :رَقَت الو اعيِميَج

 1 دك اْنِع ُحَدهنأَد رالي َوَرُْح اَمَه لع م و نوح
 0007 م ووكر سك 4 6

 0 ايو ريخلا لإن روعي م أ كَم نكَتَلَو » ٠1107106 : نارمع لآ]]

 أًوؤَرَعَت دلع اووْكَع الو » . 6 : ةارمع لآ] # تروُحِْلْمْمْلا مه مه َكِيَلْوأَو د لآ
 ل 00

 ةوج

 رد

63 
 وسو هوجو بنت موي 9 ميظع عركة اما ب ياهل 5

 92 3 نورفَكَت مك ب تا ديإ دعب مرَقْكَأ مُهُهوُجَو تدوس نذل

 .[ لال دس ق1 < ةرثيخ اي لا مي لك [ بم“ ] هموم و تصب

 4 0 هلأ اَمَو قَسْلاِ كِل اهون هلا ثني“ َكْنِي »

 9 قا ل امر بشل ناب ٍِد
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 العلل
 نيام 0. فى

-_ 
 2 وج عمو -

 و رومأل ا عج

 : لاق هو يبنلا نع ىسوم يبأ نع ( ١584 ) مقر ملسمو ( 75077 مقر يراخبلا جرخأ (1)

 . « هعباصأ نيب كبش مث . ًاضعب هضعب ٌدشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا »



 اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا 0

 كل بدتكلا اٌلهأ حرَماَءَّوَلَو سَ اي َنْويِمَوتَو ركحرُمْلا نع وهْنَتَو ٍوُرَعَمْلا دوم

 نَل #8 ٠١4 1١٠١[ : نارمع ل لد 4 متل مهيدَحَأَو توئمؤملا مهني مْ انَخ
 [111 : نارمع لآ] 9 تورم ا هت ربل رو موتي درو فك الإ كح ورُصَي
 تيربو لأ ند بضع وأبو سونا ني لبو هَل هَ ادام ذل ْملَع َتيِرُ »
 اني كَ وَ هيعب يبل َنُدفَيو هَ يكب َنورَمْكَي أون ْمُهنأِي ك 2
 طابّرلا نم مكانرمأ ام ىلإ ٌرادبلا َراديلاق [١1؟ : نارمع لآ ١ َنوُدتْعي اونَكَو اوَصَع
 . نيقفوم متلز ال « مكيلإ انُرمأ ىهتنا ام اذه « كلذ فالخ نم َراَذَحلاَو ٌراذَحلاو
 ىهتنا « ملسو هيحصو هِلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . نيعُملا ِكلملا نوعب
 . ناّيدلا ِكلملا ةيامح يف حرب ال . ناطلسلا ٌباتك

 دعاسُم نب بلاغ ةكم بفيرش انالوم باتك ٌةروص هذهو

 ٌباتك هيط يفو هللا هظفح ساّبعلا نب يلع هللاب روصنملا مامإلا انالوم ىلإ

 : فيرشلا باتك ظفلو . هذكذ ٌقباسلا ٍناطْلسسلا

 ٍدلو ديس ىلع مالسلاو ٌةالصلاو . نأش يف وه موي لك يذلا للدمحلا»
 مث ٠ نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو هيحصو نيرهاطلا هلآ ىلعو « نائندع

 عم ٠ داحتالاو ٍةبحملا قدص نع َبّرعأو . داؤفلا صلاخ نم شن مالس ديزم يدهن
 ىلإ ماقملاو َمّرْمّرَو . مارحلا ثلا تيبو . ماظعلا رثآملا نم اهدْشَن باط تايحت
 ةيوّلَعلا ةيلعلا ٍةَدّسلاو ةيمشاهلا ةرهازلا ةوقعلاو . ةيروصنملا ةرهابلا ةرضحلا
 . ميركلا يلاعلا بانجلا ةّينّسَحلا ةداسلا ماظن ٍةطساو . ةينميلا ةفالخلا ةحاس
 نب ] مامإلا ٍنبا مامإلا ٠ مّمِهلا يلاعو مركألا انيخأ . ميسولا يلاغلا بآملاو
 ٌةيانعلا تلاز الو . روهمجلا حالصل هللا هقفو . روصنملا وامإلا ة ةرضح 0 مامإلا
 .نيلسرملا ديس هاجب نيمآ . ةظفاح هيلع ٌةينادمّصلا ةيالكلاو « ةظِحالُم هل ٌةينابرلا

 نع ٌلاؤسلاف . ماركإلاو ةيحتلا بجاو ءادسإو . مالسلا بفيرش ءادهإ دعبو

 . [ ب ] نم ةدايز- (0)



 مالا اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا

 انع متلأس نإو . ريفولا دادولا ليمج نم اندنع مكّلام بجوُمل . ريثك مكلاح

 نم ٍةمعنو ةيفاعو ريخب نيبّيط . هنانتما ميظعو هلضف ليزج ىلع هناحبس ُدَمْحََف
 نم . ةيكزلا مكماهفأو . ةيلعلا مكعماسم ىلإ 2[ هيدبث ] يذلاو . ةيفاو ىلوملا

 لهأ جايتحا بجومل . دويعملا ِكلملا ماكحأ ليزجو . دوجولا يف ةئداحلا رومألا

 ظفح نع مهتلفغو . رومألا مرح كرتو . ٌماهَّملا جهن نع تاهفرتلا ىلإ . مالسإلا
 ىلع مجهتلا نم . راكنإلاو يغبلا لهأ ةمذْرِش نم . راص ام راص ىتح . روغثلا

 مهو . ةرتاوتم َنيافس ىلع رحبلا نم دونجب . ةرهاقلا رضم“7[ و ] ةيردنكسإ دالب

 . ةسكان مهُمالعأر للا لضفب يتلا ةيغابلا ٍةلملاو [ 7451 ةسنارفلا روهمج نم ٌةفئاط

 كلت ىلع اومّجِهَف . نيصحتلا نع روغفلا ٌكرت . نيملسملا لاوحأ يف مهتدهاشمل

 نم اهراوجب نم ةفاك اودسفأف . دار الو عفادُم مهحجماجل اودجي ملف . دالبلا

 ابتك يداوبلل اوزربأو . ناطلسلا ةفئاط نم مهنأب ةمهوُملا ةسايسلا عاونأب . نابرُعلا

 . ةعاطلاب 7[ هل ] اوداقنا ىتح . ةرّدصُم هلوسرو للا ميظعتب ةَيِبَرَع ظافلأب ٌةرْوَرّم

 يداوبلا لاح مكيلع ىفخي سيلو . ةعاطُملا ٍةلودلا دونج نم مهنأب مهنم ًانظ

 اوراصو . قيرطلا مهب اوكلسف . ماعنألاك الإ مه نإ نولقعي ال نيذلا ماغّطلا

 ٍدنُج جاردتساب هناحبس انبر ٌرَدَق ىرجف . قيفر ٌرعأو دعاسُم مظعأ نيكرشملل

 . ةرهابلا هتمكحب ٌرصم ىلإ مهلوخدو . ةرهاقلل مهكّلمتب . ةنايخلا بابرأ ٍناطيشلا
 اميف ةئيشملا هلو . راتخملا ُكلملا وهف . هاضترا امع ّصيحم الو . هئاضقل ٌدار الف

 مراوصب هللا ضحدأ . مالسإلا ٍناطلس ًةرّضح . ُدبخلا كلذ غلب ذئنيحف . راتخي

 ٌعومج هرص حنع زّجعي ام . دانجألا لاطبأ نم مهيلع زّهجف . مائللا ًةونج هتوطس

 مِهَمَّدَتُم لعجو . ماظعلا هئارزوو . مالسإلا شويج نم مهيلع رّيسو . دادعألا

 هيلع ثعمتجاف . اشام ريخلا نم ُهللا هغلب . اشاب دمحأ رازجلا َريهشلا ٌريزولا

 مهداهج ىلإ عرُّمو . ناميإلا لهأ ٌةفاك هتيار تحت تدّشحتو . نابرُعلا ُفئاوط

 . هب أدبن [ ب ] يف )ن0

 .111] نم ةدايز (؟2)

 .مهل[ب] يف 0



 اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا نا

 . فالآ ٌةعبس داهجلل اهنم ترهظ ٌةيمرحلا انراطقأ ىتح . ناكم لك نم نوملسملا

 . ميمعلا هلضف نم َميظعلا وجرنو . فالتإلاو توملا دِراوم هللا ةعاط يف نودري
 هلل ٌدمحلاو نيدحُْملا ةرفكلا لمش رهقلاب َدّدبيو . نيدّحوملا َدانجأ رصنلاب ديؤي نأ
 لهأ ٍدونج فخحازتل . راصحلا نم نيكرشملا لاح قياضتب رابخألا انيلإ تدرو دق
 . زيهجتلا ٌرمأ مظتناف يمد ةيرضملا ذفانملا عيمجب مهتطاحإو . مالسإلا
 كوول هَل كرإ ةهرضني م هلأ كي ّنَيْلَو » زيزعو ليلذ لك مالسإلا ة ةرصنل ٌبدتناو
 هنم مكيلإ ٌرداصلا ©0نامّرَقلا اذه انيلإ درو ناوألا اذه يفو [ 4٠ : جبحلا 1 © ٌريِرَع
 هنم ئجرُي ام ىلع نيملسملا ةفاكل ُيضّرحملاو . حالَقلا يعاودب ُنِلعملا . ناتروص
 0 >م وه امك . حافكلاو ةمداصملل ة ةوقلا دادعتسا [ 185 ] نم . حاجنلا

 لاثت يوما عشا )مقعأ مو ألاء ل يفةسوصخ مالسإلا
 7 ٌلْذبف [ : لافنألا] 4 ويف ف ني مُتعطتْسُأ اَن مُهَل اُدِعْلَو # ىلاعت هللا ٍلوق

 « لحاوسلا نادلب يف ةطبارملاو . دودحلا نيصحتو روغثلا ةظفاحمل . دوهجملا
 ةناك ىلع ٌموتحم ٌرمأ . لهاوصلا ضيبو ٠ يمارملا مهسب نايدألا ىلع ٌبذلاو
 فينُملا باطخلاو فيرشلا ٍرمألا ة ةروص مكلَصوف . لئابقلا ٍرئاسو مالسإلا كولم

 رفكلا بابرأ نم ُريذحتلاو . دالبلا ظفحل مكهيبنت الإ هلاسرأ نم ٌدصقلا امو

 ٍميمج يف ةرفكلا دياكم ركذ نم . يناطاسلا نصرا يف عوصم وه مت . دانعلاو

 ٌةرفكلا ينبي امب ٌنمحأ م . بقاثلا مكمهف نع بّزعي الو . يناعملا
 روغل اوٌوقو . نيملسملا ٌعيمج م - ةطبارملا ىلع اوُيحف . بطاعملا نم مهّرومأ

 نم سأبلا يوذب قتانّملا جورب ٍدييشتو ناينبلا نم نيصرلا نصحتلاب م
 مساوملا دحأب هيف تّرهظ دقو . مهثيافس هيف يرجت ٍدنهلا رحب نإف . ن
 ةناعتسالاو . مهيسافم عفدل يرحتلا لامك مكيانج زيزع نم بجيف . ا

 ةفاك يف نينامّرَفلا نيذه ٌرشن دن مزاوللا دَكآ نمو . مهِدياكم ضاحدإ يف ىلاعت هللاب

 باتكلا ىلإ ريشي وهو ناطلسلا باتكل مسا ءاقلاب نامرفلا : هصنام [ ب ] شماه يف )١(
 . قياسلا

 . ةميشلا [ب ] يف (7)



 قيس اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا

 هب انل نعام اذه . مكّمكاحمو مكتادلب ٌدداحي ام ىصقأو . مكرماوأ ٍراطقأ

 ةّوسمب مكديفُت بيرق نع هللا ءاش نإو . راّثسلا ِكلملا ةيالك يف متلز ال . رابخإلا

 ىنسأب . ريئُملا ريمضلا نم انجارخإ ٌمدع مكبانج نم ٌوُجرملاف . مالسإلا ةرصُن
 . رابخإلاو مالعإلا نم مكغلبو ثّدحو دّدجت امب اوديفت اميسال . مكرابخأ ٍةَّحِص:

 هلاو ٍدمحم انديس ىلع هللا ىلصو . نيظوحلم هللا ٍةيانع نيعبو . نيملاس متمدو
 . [ 5 4ا/ ] هللا هافاع بفيرشلا ٌباتك ىهتنا . ملسو هيحصو

 دعب هللا هامح ٍلعاسم نب بلاغ فيرشلا نم لصو ّرخآ باتك ةروص هذهو
 : هظفلو « لوألا باتكلا ٍلوصو

 ٌتايحتو . هاّيرو هتعلط نسحب ٌردبلا لجخأو . هاذش َنوكلا ّقبعأ ًامالس يدهن
 . ةيولعلا ةفالخلا ٍنِدْعم بانج ىلإ َجرَفلاو ٌرصنلا لمحت ِدّدملا ٌةينَدَم . جّرألا ٌةيكم
 نم . مطاوفلا ٍةداقلا ٍةوُفصو . مشاوهلا ةباصع زارطو . ةينئسحلا تالامكلا عمو

 عيمج يف ٍرباكألا ٌسوؤر هل ٌتَعضخو . هراطقأ يف ةنعارفلا ٌباقر هل تناد

 رهللا ةيانع نيعب روظنملا . ةيضْرّملا لئامشلاو . ةّيضرلا قالخألا يذ . هراصمأ

 نبا ] مامإلا نبا مامإلا انزيزعو انيخأ . نيح لك يف هناطلسب روصنملاو . نيبّملا

 هغّلبو . لابقإلا هل هللا مادأ . نيملاعلا بر هللاب روصنملا نينمؤملا ٍريمأ 21[ مامإلا

 . لامآلا َريخخ هّدج هاجب

 . دعبو

 7[ ىلاعتو ] هناحبس هللا ٌدمح « هريدصتو هقيمنت ُبجومو هريرحت ُثعابف

 . مكرابخأ نع ُصُخفتلاو مكبانج نع ٌلاؤسلاو « هئامعنو هِنَرِمو هثالآو همعن ىلع

 اذه لبق هنأ . مكبانج يفاخ ُديغ ًايناثو . ءافولا قص ِنايبتو . ءاعدلا نالعإب

 انيلإ درو ام عيمج ٌةروصو ّرضمب نيكرشملا ثداوح رابخإب ٌباتك مكبلإ انم ٌرَدِص
 ىلع هناحبس ٌدمحلا هلو . باوصلا ّجُهن هنومضم حْضنب نلْمُّملا . باطخلا نم

 )١( ب] نم ةدايز [.

 ب] نم ةدايز (؟ [.



 اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا هال

 نيملسملا هدابع رصنب . هتاوعأ قحلا ىلع ناعأ يذلا هنانتما ميظعو . هلضف ليزج

 هخيرات موي انيلإ درو هنأ . ةيكزلا مكعماسم ىلإ هيدبُ يذلاو .. هناسحإ مامتو
 ٍروهمجلا ٌريمأ نأ كلذو . باطخلا أنهأو ٍرصنلا رئاشبب رم بناج نم باجن

 َعيمج مهيلع طَبضو . نيملسملا ٌرْضم اياعر ٍنايعأ ةفاك ٌعمج . نيعللا ٌيواسنرَملا
 غلابملا نم ًائيش نيملسملا نم تيب لك ىلع طحو . تاراحلاو توببلا

 نم مهيلع ضّرف ام ميلست ىلع . مالسإلا لهأل ةقاط ال ثيحب . تاصيلبلاو

 زجنُي مل نم َدَعاوو نيراهن يف ٍلاومألا كلت َعمج مهيلع دّدح دقو . ماعلا روجلا

 يف اوعمتجاو . ةريح يف نوملسملا. هدنع نم جرخف . نيَّشلاو كالهلاب هَّدْعو

 قفوو « ةيمالسإلا مهبولق 2[ هللا ] مهلأف . ةريصبلاو رواشتلا لجأل مهنكامأ

 مهَسوفن اولذبو . نيكرشملا ىلع بناج لك نم موجهلاب . ةيناميإلا مهئارآ ديمح
 ىلع ٌتّمجهو . اهلزانم نم نيملسملا اياعر ٌةفاك ٌتَجرخف . نيملاعلا بر ةاضرمل
 عماجم يف لاتقلاو . مهتويب لالخ ٌداهجلا راصو . اهنكامأ يف نيكرشملا

 مهفويش ٌمراوص تعّطسو . مالسإلا ءوجو ٌحيباصم ثجهتباو . مهِروُدو نيكرشملا

 َكّلِهأو . ةرهابلا هتمظعب نيملسملا اياعرلا دودج هللا ٌديأو . ماعّللا ةرّمكلا قانعأ يف

 . ىلوألا ىدامُج ٌرْشع ّيداح موي كلذ ناكو . ةرهاقلاب نيكرشملا ةفاك مهفويسب

 ةيعرلا بيج اجن يروصنملا اياعرلا تلسرأف . ىلوألاو ةرخآلا يف ٌدمحلا هلو

 ُديمألا انّيحُم . دالجلا نع موي ةريسمب مهرقأ ناكو . نيمدخملا ٌرضم ءارمأل

 موي ٌرْضم دالب لخدو . دانجألاو [ 85 ] رئاشعلا نم هلوح نَّم ةفاكب عِزفف . دارم
 نيملسملا لمش مظتناو . رافكلا نم ّيقب نم لّثقب رفظ . دامُج ٍرهش ّرشع يناث
 دضقلف . ءانهلاو ةّوسملا كلت ىلع . ءانثلاو ٍدمحلا ٌديزم هّللف . رادلا ءافصب

 نيملسملا رصن ىلع 0[ ٍربخلا ] لوصحل . ميقرلا اذه انرّوح روقلا ىلع مكتّرسم
 نيملاس متمُدو . مكالوم ظفح يف متلز ال . مكٌرابخإ هب انل نعام اذه . ميوقلا

 .[ ب] نم ةدايز ()

 . ةريخملا [ب ] يف 9



 هالو اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا

 « ةعطقنم ريغ اننيب ٌرابخألا نوكتو هب انوفّرعُت ثّدح امو « مكانفّرع دّدجت امهمو
 رهش سماخ يف روح لاق ؛« ملسو هيحصو هلآو ٍدمحم انديس ىلع هللا ىلصو اذه

 ٍةدّوعتملا انّتاواد لاح نم مكافخي الو هظفل ام اذه بقع لاق مث 1١1 ٌةنس ىدامُج

 ةَدُج ردنب ىلإ اهتتحّش يف ًةرخأتم ًامئاد لازت ال « مكردانب يسارّم ىلإ دوفولاب
 نم ٌؤجرملاف « لاح لك يف انيجارم مظتنيو « لامآلا كردتسي « مكتنتهب هللا وجرنو

 « ةيرحبلا ردانبلاب ناك نَم ةفاكل مكرمأ ٌزورب 27[ ةيلاعلا ] مكوّمِه تاهّجوت ديمح

 نوكيو . بارغو واد ّلك لبق نيحشتلا يف ةمّدقم انثاواد نوكت نأب مكئارمأ نم

 « مكبانج نم لومأملا وه امك مكيسارم عيمج يف مكتّمهب ةدعاقلا كلت ةيراج

 ٌلضفو « دودرم ٌديغ اناجر نأ هللا وجرنو مكقالخأ [ ؟88] ايازم نم ٌلوؤسملاو

 اذه . ىهتنا . ريخلاب متمد «هّسامتلا "'[ هب ] انل ّنعام اذه . دودحم هيغ للا

 ٍدعاسم نب بلاغ بفيرشلا ٌةَمالَع هيلع يذلا طخلا نم نالوقنم هلبق يذلاو ُباتكلا

 ١ . هيلاعم تماد

 باوج وهو هللا هظفح هللاب روصنملا رصعلا ٍةفيلخ مامإلا انالوم ُباوج اذهو

 ٌريقحلا وه مامإلا انالوم ناسل ىلع هل ءىشنُملاو . فيرشلا يباتك عومجم نع

 هللا هظفح مامإلا انالوم رمأ نع ُباتكلا اذه اهيلع لمتشا يتلا مجارتلا هذه ٌفلؤم

 تاغالب تاقبط ىلعأ باختنا مدع يف بفيرشلا ْيَباتك نم هلبق ام طمن ىلع وهو
 « نيملسملا تقع ٍةبيصُمو نيدلا يف ةيزر يف ةملاكم ماقم ٌماقملا ذإ « باّتُكلا
 مالكلا ريرحت يف ّنَنأتلا ال مالقألا ناسلب ٌماهفإلا وه ٍدْضقلا ٌةياغو ٍدارملا مظعُمف

 : مالعلا ِكلملا ةيامح يف خرب ال مامإلا انالوم باوج ٌظفلو . ماظن متأ ىلع

 خمضتت ٌمالس[٠7 ةلداجملا 1 4 يعوق هلأ كب ترا قسم نأ < ىصربوتل هنا بيك »

 كحاضتتو . هِرْشِب حئاورب ٍراصعألا ُناوكأ ٌرطعتتو . هرشن حفاونب ٍراصمألا نادرأ

 هرودب ٌراونأ ُملطتو . هاّير ميسنل ٍراكبألا ٌدودق ليامتتو . هاذش ميمشل ٍراهزألا ٌروغث

 . ةيلعلا 1 ب ] يف
 .[ ب ] نم ةدايز (؟)



 اهريمأو ةكم فيزش دعاسم نب بلاغ ديسلا هاد

 ٍدهاشَملا كّلف يف هسومش ٌةعشأ عطستو . ةمظعملا ةفيرشلا ٍدهاعملا ءامس يف

 ٍةحوّدلا ليبن ةحاسب لحيو . مشاوهلا ليلس بانج ًةرضح ْنصُّخَي ةمّحفُملا ٍةفينُملا
 . دانعلاو ٍداسفلا ٍناكرأ مداه . داهجلا ٍراعش ميقُم يقُم . مطاوفلا ءانبأ نم ةرّهطملا

 ءامظعلا ٍريبك ءارمألا بفيرش « ءافرشلا ريم | ميلا رماطلا انيبح ٠ مركألا انيخأ

 هكلم نم تببثو هداعسإ هللا مادأ . دعاسُم نب ؛ بِلا ٍدحوألا بفيرشلا ءاربُكلا ميظع

 هتيانع نوعب ىلوتو . هدادضأو هَداَمسُح دابأو . هدانجأو هّدادعأ:رّثكو هداتوأو هّبانطأ

 . هداريإو هّرادصإ

 مالسلاو ٍةالصلاو . دوجلاو مّركلا ضيفُم ٍرْكْشو . دوجولا بجاو ٍدْمَح دعبو

 هلآ ىلعو . مايق ضهنأ ٍةلاسرلا ءابعأب مئاقلا . مالسإلا عئارش ءاول لماح ىلع

 هباحصأ ىلعو . نيدناعملا سوؤر مهتاوطسب نيعماقلا . نيدلا مالعأل نيرشانلا

 نم لصو هنإف . نايغّطلاو ِكّرشلا َدَقُع نيمصافلا . نارفُكلا َلئابح نيمصاقلا
 ٍرفُكلا يديأ ثعنص ام يكحي .ميرك ٌباتك ميْحَّفلا مكماقمو ميظعلا مكبانج
 نم بّلجيو . بابلألا لبلبُي ثداح نم هل ايف . رْكُت لك نع هللا اهناص .َرْصمب
 . دعقأو ماقأو َمَجوأو عّورو . ىكنأو ىكبأ دقلف . باسح يف نكي مل ام نازحألا

 دخيو . مالسإلا عماسم َكّضي بطخ نم هل ًاهاوو دذبو سينأ ّلك َلْمِش تّتشو

 .نارفُكلا ساندأ نع ٌةرّهطم ٌرايد كلتو اميسال .مانألا عمادم ضيفب ّدودخلا

 رورم ىلع . نايدلا ِكلملا ةدابعو ناميإلاب ٌةرومعم . نايغّطلا ساجرأ نع ةسّدقم
 باحصأ ٌمراوص اهئارفك َنادرأ ثحمو . هللا بزح ٌفويس اهّنَحتتفا ذنم . نامزألا

 نم تلغو . رودصلا تقاضو . بركلا مهلدأو ٌبطخلا ملظأ دقلف . هللا لوسر

 ىلإ قّوشتو . ريبكلاو ٌريغصلا هللا ليبس ىلإ ريفنلا ىلإ بغرو . رودُق نازحألا
 مالسإلاب تلزن دق ٌةلزان هذهو ال فيكو . ريطخو ليلج لك هللا ٍءادعأ داهج

 تدُعب نمو . نيدلا يف اهنأل « نيعمجأ نينمؤملا تّمع دق ةحدافو . نيملسملاو

 .ةراغلا نش مزع ىلع انك دقلو .اهران هّبَلاقو هّبلق ٌتقرحأ دقف اهُرايد :[ 185 ] هنع

 نيرفاظلاو .نيرفاكلا داهجب نيزئافلا نم اونوكيل .ةراتخملا اندونج نم ٍةفئاط ٍلاسرإو
 . نيلسرملا ديس نع كلذ حص امك .نيدلا ٌمانَّس يه يتلا ٍةعاطلا هذه باوثب



 25 اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا

 ءاش نإ ةينابرلا ةيانعلا نيعبو . ةظوفحم هللا دمحب يهف انتاهج يف ٌروغنلا امأو

 رادصإلا يف ٌةيافكلا مهب موقي نم . دانجألا نم اهظفحب انلّكو دقف ةظوحْلم هللا

 حتفلاب 20[ ريشُملا ] ْدََخآْلا مكُباتك ىفاو . نيتَملا ٍمْرعلا كلذ دنعو داريإلاو

 لاح ٌناسل انّدشنأف . نيعمجأ نيرفاكلا ةفأش لاصتتسال [ 544 ] يكاحلا . نيبملا

 : روهمجلا مع يذلا . روبُحلا يداح انب ادحو . رورسلا

 امّسسبت ىتح ٌنوزحملا َسّبع امف امّدقتملا اًرعلا كاذ ىحم انه

 ©[ تّجلتباو ] . مومغلا ٌمويغ ْتعّشقتو . مومهلا ٌتاملظ تباجنا دقلف

 ٌراسَملا هذه انّرعشأو « رابخألا كلت غلب دنعو «٠ رظاونلا ُثّرقو . رطاوخلا

 نم اهل ايف . راضحلاو يداوبلا نيب عاذو . راطقألا عيمج يف عاش امب . رابكلا

 ّروهظ تّمّصقو نيدحلُملا دعاوس ُْتسّتفو . نيدلا دّضع نم تّدش تارسم

 هب طيحُي ال ًادمح كدّمحن انإ مهللا ٠ نيدناعملا َدهاعَم ْتَلَملَتو . نيرفاكلا

 َتحّملامو . رضنلاو حتفلا اذه نم كّيبن ًةمأ ٌتْحنم ام ىلع كركشنو « رضحلا

 تلاز امف ثتاوادلا رمأ نم . ميركلا ميخفلا ُخألاو . ميظعلا ُبانجلا اهيأ هيلإ

 فاخ ٌريغو . تاينلاب لامعألاو . تامالظلا عفرب تاهجلا يف انباّون ىلإ انئماوأ

 ٌضرألا هب تماق يذلا لدعلا نم نأ . ميوقلا حجارلا مكركفو ميلسلا مكنهذ ىلع

 عاونأ يف . فيرشلاو ٌعيضولاو « فيعضلاو ٌيوقلا ّيوتسي نأ . تاومسلاو

 رهللا ظفح يف متلزالو « تايرّبلا يراب كلذب مكح امك . تاراجّتلاو بساكملا

 هبحصو هلأو ٍدمحم انديس ىلع هللا ىلصو . هتيامحو هتياعرو هتيالك نيعب نيطوحم
 انالوم ٌباوج ىهتنا ( 177 ةنم بجر رهش نم َرشع َعسات موي رّرُخ . مّلسو

 . هللا هظفح مامإلا

 ىلإ اذه دعب ٌةريثك ٌبتك ةيضقلا هذهب قلعتي اميف فيرشلا نم ثلصو دقو

 . مامإلا انالوم رمأ نع اهتاباوج فرحألا مقار أشنأو هللا هظفح مامإلا انالوم

 . رشبملا [ب] يف (1)
 . تجلتناو [ ب ] يف ()



 اهريمأو ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ ديسلا 0
 ىلإ ٍةفالخلا ةرضح نم باوجلا اذهب لاسرإلا دعبو . اهطسبل عسّتي ال ٌماقملاو
 نوقاب هللا مهامقأ جنرفإلا نأب ٍنميلا رداتب لهأ نم رابخألا تءاج بفيرشلا ةرضح
 الف كلانه مهتلود ٌةلودلا تراص دقو لامعألا كلت رئاسو ةيردنكسإلاو ّرّصمب
 ةنطلسلا ةهج نم نومّدقملا هلعف ام ْعُلْبَي ملو « ميظعلا ٌيلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح
 بيغلا ءارو لعلو 1117 ةنس ٍلاوش ٍرهش متاوخ يف فرحألا هذه ريرحت لاح ىلإ
 يف يتأيسو . نيعادلا َبيجم اي نيملسملاو مالسإلا رصنا مهللا . انّوُسي ًارمأ

 كلانه ًاضيأ يتأيو « ةبتاكملا نم راد امو ىرج ام ضعب ُركذ اشاب تسوي ةمجرت
 . نيملاعلا ٌبررش ٌدمحلاف ١7517 ةنس َرْضم نم جنرفلا ٌجورخ ناك هنأ

 لخدو هبات قنيدملاو ةكم ىلع ٍدجن ٌبحاص ىلوتسا املف ٌبلاغ ثفيرشلا امأو
 شويجلاب ٌمداقلا ناكو ٠ ةكم هشويج لوخد لنم هل ًابئان ٌرمتس ٌرمتساو هيهنو هرمأ تحت

 ىلإ هدعب ُدمألا راصو زيزعلا ٌدبع تام مث دوعس نب ٍدمحم نب زيزعلا ٍدبع نب ةوعس
 اشاب جرخف 20[ ١15181 ةنس ىلإ ماع لك يف جحلل يتأي لاز امو  دوعس هدلو
 هنيب ةأطاوم نع ٍةنيدملاو ًةكم ىلع ىلوتساو ةرئاكتم دونجب يلع دمحم اشابلا ٌرصم
 ىلع ىلوتساو بلاغ فيرشلا ىلع ضبق ةكمب رقتسا امل مث « بلاغ بففيرشلا نيبو

 ىلإ هلهأ ٌيصاوخو وه ةنيفس يف هلسرأو أ ادج ةريثك يهو هرئاخذو هكالمأ عيمج

 ٌميحص ٌربخ نآلا ىلإ انغُلي مل هنإف « هرمأ ٌرخآ ناك ام ملعأ هللاو ٠ ل

 اشابلاو . رايدلا كلت ىلإ هلاخدإو ةكم نم هجارخإ دعب هرمأ نم ناك '"'[ امم ]
 نيبو هنيب ٌبرحلاو ( 1779 ) ٌةنس يهو نآلا ىلإ َةَدُجو ةكم يف ٌرقتسم يلع دمحم
 نب ٌةوعس وهو ٍدجن ٌبحاص برعلا ٌريمأ ماعلا اذه يف تامو ٌةَرمتسم لجن ٍلهأ

 نمو ةكم ىلإ َدنجلا زّهجي لاز امو ٍدوعس ُِب هللا ٌدبع هدلو هّماقم ماقو زيزعلا ٍدبع
 . لاجس مهنيب ٌبرحلاو اهب

 )١( يف ]ب[١8؟؟١ا.

 ) )0.اًمع[ب ]1 يف



 هاله يدهملا مامإلا تنب ةمطاف ةفيرشلا  ءافلا فرح

 ىيحي نب دمحأ ٌيدهملا مامإلا ثنب ةمطاف ةفيرشلا

 لئاسم يف ٌتاعّججارم اهدلاو عم اهلو « ملعلاب ٌةروهشم يه هوُكذ مّدقتملا

 طابنتسا يف اهسفن ىلإ ٌمجرت ةمطاف نإ : لاق هنإف رْفْضٌُعلاب باضخلا ةلأسمك

 لوقي ال ّمامإلا نإف ملعلا يف ًةزّربم تناك اهنأ ىلع لدت ةلاقملا هذهو . ماكحألا

 ري ُرّهطملا ٌمامإلا اهُجوز ناكو . اهب ٌقيقح وه نمل الإ ةلاقملا [ 85 ] هذه ّلثم

 لحد ثحب يف ٌةذمالتلا هقياض اذإو « [ 79٠ ] ٌلئاسم نم هيلع ٌلكشُي اميف اهيلإ
 فلخ نم وه كنم اذه سيل نولوقيف مهيلإ كلذب جُرخيف باوصلا هٌديفتف اهيلإ
 . هيوم ٌحيرات مدقت دقو هللا همحر اهدلاو لبق تتامو باجحلا

 00[ د بريش ] نب دومحم نيدلا لامك يضاقلا ثنب ةمطاف ناعأل

 (”ةتيتس ةّؤعدملا يفنحلا

 "7[و 1 ةرهاقلاب قئمنامثو نيسمخو سمخ 869 ةنس مّوحملا سداس تدلو

 مث ًادالوأ اهدلوتساو اغيطلا نب دمحم ّرصانلا ثجّؤزتو ةباتكلا تمّلعتف تأشن

 قوقرُي رهاظلا ٍتخأ نبا ٌديفح سربيب نب ٍدمحم نب يلع اهجوزتف اهنع تام

 ةديصق اهمظن نمو ترواجو ًارارم تّجحو . . مهف ٌنسحو ٌمظن اهلو اهدلوتساف

 : اهُعْلطم يواخسلا ىلإ اهّنبتك

 تلج ٍنُْحلا نع مهانعم ٌفاصوأف يتبحأ ٌتيدح ينم اعمساو افق

 : اهُعّلطم ةديصقب ةكم يضاق ىلإ تبتكو

 . نيريش [ ب ] يف )١(

 . (01/4 مقر 5١9/1 ١١7 ) عماللا ءوضلا . ( 187/8 ) مالعألا (0)

 .[ ب ] نم ةدايز قفرفز



 رصانلا بقلملا يسكرجلا قوقرب نب جرف ةهمع

 يار ْنع كيف بيبح برُقب معنأ يار نع ّكشلا لازأ ٌمَت ٌردب اي

 نأ كلذ نمو « رباكألاو ٍنايعألاو ءابدألا نم ةعامج ىلإ ٌتابتاكم اهلو

 : امه نيتيبب ملاس نيزلا ىلإ بتك ّيروصنملا ّباهشلا

 ملاع قلخلاب هلو هلّمجو هّمسا ٌقلاخلا نسحأ دق ًاديس ايأ

 ملاس كنإف ًاداّسُح َششُْحَتالو لئاسل ٍدايأ اهيف ديب ْنعأ

 : ًالاجترا ىنعملا اذه ىف ةمجرتلا ٌةبحاص تلاقف

 ٌمزال تفَعاضت ٌيضرف هلاصححإو هوب ّقئالخلا مع ًادّيس ايأ
 ملاس كنإف ءوس نم َسشْختالو لئاس ٌعمدلاو كيتأي ًالئاس نعأ

 ٌُباهشلا هلاق ام ىلع هّتلاق ام اولّضفف ءابدألا نم ٍةعامج ةرضحب كلذ ناكو
 ىتح « بترلا بابرأ حدمو بدألا مظن ىلع ترمتساو كلذب ٌباهشلا فرتعاو

 . ةفارقلاب ْتَنِفُدو ةرهاقلاب ةئمعئستو نيعبرأو ىدحإ 44١ ةنس يف تتام

 '”رصانلا ٌبقلملا ئسكرجلا قوقرُب نب جرف )ع (ىباد دم 5 . 5 هدف

 هدلاول تعقو يتلا ٍةنتفلا مايأ يف ةئمعْبسو نيعستو ىدحإ اله١ ةنس دلو

 دعب هيلإ هيبأ نم دهعب ةنطلسلا يف رقتسا . ًاجرف هاّمسف هتمجرت يف مدقت امبسح

 يلع هيأ ايام فلتخاو ننس رشع نود سو ( 8:19 نس اوش رهش يف هوم

 قشمد ىلإ نجهلا ىلع ٌرفو اذه مزهناف خيش د دّيؤملا عم ٌبورح هل تّرجو

 ا نامألاب مهيلإ َكَّرن نأ ىلإ هورصامف هعم نمو خيش هعبتف اهتملقب نّضحتو
 هثكتري ناك امل هلتق بوجوب اوّتفأف ًءاملعلا اوتفتساو ( 41١5 ) ةنس ٌرفص يف كلذو
 ٌرَفَص ٍرهش َرشع عباس ٍتبسلا ةليل يف لتقف ميظعلا ِكّتفلاو ملاظملاو تامّرحملا نم
 رمخلا ىلع ًاكمهنم ًارابج ًاملاظ ًاكاّتف ًاميرك ًاسراف ًابيهَم ًاناطلس ناكو ٍروكذملا

 بعهذلا تارذشو .(077 مقر )١١8/56 عماللا ءوضلاو )١40/0(. مالعألا )١(
 .(اال>



 041 ميهاربإ نب قازرلا دبع نب هللا دبع نب هللا لضف

 روصنملا هيخأب ( *8) ةنس يف عل ناك دقو سانلا لاومأ يف ًاعماط تاذللاو

 مث هسّبحف هاخأ كسمأو اهنم ةرخآلا ىدامجج يف ديعأ مث نيرهش وحن زيزعلا ٍدبع

 ُتِيْحُملا وه يفاصوألا هذه ىلع َلمتشملا ٌناطلسلا اذه نأ ثجعلاو

 بولقلا يفالتخاو تاعامجلا قيرفتل ًاببس تناك يتلا مارحلا هللا تيب يف تاماقملل

 ُبجعلا سيلو . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ضرألا عاقب فرشأ يف َحيلُكلا نْيابتلاو
 نَّم ريرقت نم َبجعلا ّنكلو هتالاهجو هيواسم ىدحإ اهنإف ٍةمجرتلا بحاص نم
 مالعألا يف ٌئيفنحلا ٍنيدلا ُبطق ركذ دقو « نآلا ىلإ ِءاملعلا توكسو كلذل هّدعب

 ناطلسلا ةمجرت يف لاقف ٍرصعلا كلذ ٌءاملع تاماقملا هذه ركنأ نأ نأ ىلع لديام

 لالقتسال ٍدحاو دجسم يف تاماقملا ٌدّدعت نإ : هظفل ام مورلا ٍناطلس ناخ ميلس

 . دهعلا كلذ يف ٍراكنإلا ةياغ هوركنأو ءاملعلا نم ديثك هزاجأ ام مامإب بهذم لك

 اوتفأ َرضم ءاملع نأو نآلا ىلإ سانلا يديأب ٌةدّدعتم ٌتالاسر رصعلا كلذ يف مهلو

 . ىهتلا . هزاوجب لاق نم اوؤطخو كلذ زاوج مدعب

 نسناكم نب ميهاربإ نب قازرلا دبع نب هللا دبع ْنب هللا لضف

 ئيفنحلا ُيطنقلا يرضملا رخفلا ْنبا دجملا

 143[20] [ ؟0) ] سناكم نباب فورعملا

 فنك يف ٍةمعنو زع يف أشنو ةئمعّبسو نيتسو عست 764 ةنس ٌنابعش يف دلو

 ردبلا ّبحص ناك هابأ نإف ًادج ٌديغص وهو ٌرعشلا مظنو َرهمو بّدأتو جّرختف « هيبأ
 ةايح يف رشابو ّقئافلا ٌرعشلا مظنف ٍةدم عرسأ يف هجّرخف هبيدأتل هبدتناف يكتشُبْلا

 هوبأ تام املف « ًةرهاقلا مدق مث كلانه ًاريزو هوبأ ناكو ّقشمدب تسدلا َعيقوت هيبأ

 رمغلا ءاينإ : ( 08١ مقر ١177 /5) عماللا ءوضلا . (167/9-1617/) بهذلا تارذش )١(

 1١١(. مقر 0/5١

 8 نمحرلا دبع نب هللا لضف ١ بهذلا تارذش يف وهو *



 ميهاربإ نب قازرلا دبع نب هللا دبع نب هللا لضف هما

 ٌةلودلا تءاج نأ ىلإ هيف هّتبتر تلقنتو ءاشنإلا ناويد يف مّدخ مث هلاح ثءاس
 هدنع هل ةرافسلا ٌيزرابلا نبا يضاقلا نسحأف دئاصقب َديؤملا حدتماف ٌةيديؤملا
 نم َنيديجُملا ذحأ وهو « ايلُعلا ةورذلا يف هّرعشو « ًانسح ًاباوث هباثأ ثيحب
 ٌناويد عمج دقو « ًاردان ٌنحللا هل عقي كلذلو ةيبرعلا يف هتعاضب ةّلق عم نيرّخأتملا

 : همساب ًايرَوُم هيف هيبألو . هبترو هيبأ

 اشن ذم قْلُخلاَو قْلَخلا يف هلّمكو ةجهب هللا هداز دق يدلو ىرأ

 اشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو هّلثم ٌثيتوأ نيح يبر ٌركشأس

 : رفس نم هدوعب هيبأل ًاينهم ٍةمجرتلا بحاص مظن نمو
 راهن َمالظلا ةرطام تيقبو ًاملاس كدّوعب يتبأاي تينُه

 رافسألا كب تمظع دقل ًاقح ًاحيادم كيف بّثكلا ٌنوطب تلم

 : ةبذعلا هتاعطقُم نمو

 ْكينُأسب ىوهي امك هْئّتمو ىعملا َملُظ غد للا قحب
 ْكِيمأو هرجهت َتُحُر كمويب نّمع ّيالوم ايدصلا كو

 : اهنمو

 انّيعألاو مهتاماق مهَتَقِشع دقو ثلاق

 انقلاو ففويسلا نيب خلف اناقلت تمر نإ

 : اهنمو

 يلاوتُم ملظ ّلهأ ًاموق لذعلاب ذخن ٌبر

 نيرشعو نسماخ دحألا موي يف نوعاطلاب ( تامو ) ٌررُغ هلكو ٌريثك هرعشو
 . ةئمنامثو نيرشعو نيتنثا 477 ةنس رخآلا عيبر



 هم ينادمهلا يلاغ نب هللا لضف

 (7ينادمهلا ىلاغ ْنب هللا لضف 5

 لصتاو اذه هْنبا ملسأف ًايدوهي ًاراطع هوبأ ناك ةلودلا َديشر ُبّقلملا ٌريزولا
 ناكو « هرزوتسا نأ ىلإ ٌبطلاب هدنع مّدقتو هّمدخف مّدقتملا ٍراتتلا ٍناطلُس َنازاغب

 ةميظع ٌزاثآ ٌريربَت يف هلو . مهئامد نفح يف ىعسيو مهنع َبْذيو نيملسملا ٌحصاني

 ىتح هكاله يف ىعسي لازي ال هصقتني وأ هيداعُي نم ىلع ًاديدش ناكو « ّربْلا نم

 نآرقلل ثيسفت هلو « ِءاَحَّلّصلاو ءاملعلل لذبلا ٌريثك ًايخنس ًاعضاوتم ناكو . هّكلهُي
 . هلتق دعب هُقيلأت ثقرتحا دقو . داحلإلا ىلإ بستف ٍةفسالفلا ةقيرط ىلع هّرسف
 هبلط راتتلا كلم اديبرخ تام امل هنأ كلذو هٌكاله اهيف ناك ٌةنحم هل ثقفتاو

 الجر تنك انأ هللا ًداعم لاقف ناقلأ تلتق تنأ هل لاقف ديربلا ىلع ناباوج ٌناطلسلا
 فيكف كلامملا يف ًافّرصتم هيخأ مايأو همايأ يف ٌتْرصف سانلا نيب ًافيعض ًاراطع

 ببس نع هولأسف اديبرخ ٌبيبط ّيدوهيلا ٍنارحلا ّنبا َبيبطلا اورضحأف : هّلتقأ
 ينبلطق سلجم ٍةئمثالث وحن اهببسب ٌلاهسإ هل عقوف دلع هّئباصأ لاقف اديبرخ توم

 لاقف ةسباح ٌةضباق ةيودأ هيطعُت نأ ىلع انقفتاف ءابطألا بلطو ةلودلا ٍديشر روضحب

 نم هل عقوف ًالّهسم هانيقّسف غارفتسالا ىلإ جاتحي نآلا )[ ىلإ ] وه ةلودلا ٌديشر
 لاقف كلذ ىلع ةلودلا ُديشر هقّدصو تامف هّتوق تطقسف ًاسلجم نيعبس وحن كلذ

 لك ىلإ اوثعبو هءاضعأ اولّصفو لتقف هلتقب ٌرمأو ٠ هّتلتَق تنأف ةلودلا ديشرل ناباوج

 تس 1١ ةنس يف هلتق ناكو ٍلاقثم يفلأ ُفلأ هلتق دعب هل دجُو هنإ لاقيو وضعب دلب

 ءاهدو ٌيأر هل ناك : يبهذلا لاق . ٌةنس نينامث قوف هرمعو ةئمعُبسو ةرشع

 . لئاوألا نيدب هيمْرَيو هُّمذي يلضفألا ٍنيدلا جات خيشلا ناكو « ٌةءورمو

 دبع داع دع

 )١(  ةنماكلا رردلا )/ 7*1  1583مقر 99٠9(. بهذلا تارذشو )44/5  46(.

 مقر 5915/9 ) ةنماكلا رردلاو . ( 1937/4 ) مالعألاو 999( .

 ب ]1 نم ةدايز (؟) [ .



 نسحلا نب ميهاربإ نب مساقلا ديسلا  فاقلا فرح هم

 فاقلا فرح

 ")”فسوي نب نسحلا نب ب [؟0؟] ميهاربإ نب مساقلا ديسلا "5

 مامإلا نب نسحلا نب ٌدمحأ ٌّيدهَملا فنا نب دمحأ ] نب دمحم ٌيدهَملا نبا

 يف هتدالو خيرات مدقتملا ميهاربإ نب ليعامسإ هيخأ دعب دلو دمحم ٍِنب مساقلا

 انُخيش مهنمو ؛ اهئاملع نم ةعامج نع ّملعلا ذخأو ءاعنصب أشنو « هتمجرت

 ٌيمكحلا ٌدمحأ نب يلع يضاقلاو (هرُكذ ٌمّدقتملا ٌيزارحلا ٍدمحم نب ٌدمحأ

 يفّلؤم يفو ىقتتملا ىلع يحرش يفو لوثملا ةياغ حرش يف ّيلع أرقو امهُريغو
 نب دمحأ ٍمامإلا يلامأو يراخبلا يفو يراردلاب ىّمسملا هعيرشو ررٌدلاب ىمسملا

 ّنسحو ًالمعو [ ب1 ] ًاملع مامإلا لآ ء ءالَّضُم نم وهو ىسيع

 : يلع هتءارق مايأ ّيلإ هبتك ام هنمف « ٌنسح
 ٌباكِر قاسي ال الو كيلإ
 ٌلَوعُم هيلع نَّم الإو كيلع

 ٌةمكح رعشلا ىف سيل الإو

 قرش يفرألا ف ىيمشلا الإو تنأو

 العلل ِصخخشتلاف الإو َتْررِب

 ُتلّوطو ْتّياطو تّرق يذلا اذ نّمو

 ًافصنم "”[راص] يذلا ٍردبلا ملل ىوس

 ٌةكوش نآلا هل نم ٌىلع ٌنباوه

 مزاوج بصنب ًاعوفرم لاز الف

 يظن هلو « يقالخأ م

 ٌباتك زاجي ال الإو كنعو
 ٌباوج تالكشُيللام كالولو

 بارَس ُبارشلاف الإو كنمو
 باحس ءاغسلل الإو كادي

 بالط زيزعلل ىنأو لاحم

 باقرو هب ٌئسافنأو ٌدويع

 بآم تامّرُكَملا لامك يف هل

 باِهُّيو ىدهلا نيد اهب رعي

 باوصو ٌةمكي اهيف رمألا نم

 )١( رطولا لين ) 17/١/785 11ص ينجشلا راصقتلا . ( 770 مقر .
 . [ ب ] نم ةدايز (9)
 . حال[ب ]يف ©



 همم يرفظلا ميهاربإ نب مساقلا ديسلا

 ©'باتك هاقتنا ذه ةدمُعو اهرسأب مولعلل ًاسمش لازالو

 باسبُع هاوح ًاثيغ ٌبحتمو 2 ْصُخلم ٍنونفلا ماكحأ عومجمل

 باحسو ٌةمسن هُنَّرَكاب دقو  هّقرَع ٌضورلا "”يكحي هيلع ٌمالس

 ًارمتسم مويقلا ّيحلا ةعاط يف دّهجيو مولعلا ليصحت يف ىعسي ٌعيح نآلا وهو

 . "”لمألا هللا هغّلب يلع ةءارقلا ىلع

 «'2يرفظلا ميهاربإ نب ٌمساقلا ديسلا

 ذخأف ء ءاعنصي أشنو « يفلأو ٍةئمو نيعبسو عست ( 1774 نس َنابعش يف دلو

 ٍةمالعلا ديسلاو ٌيلع نب نسحلا نبرهللا دبع ةمالعلا انخيشك اهئاملع نم ةعامج نع

 ٌةءارق هل لعلو رداقلا دبع نب ميهاربإ ةمالعلا ديسلاو « لالجلا هللا دبع نب ٌيلع

 دمحم نب ٌدمحأ ٍةمالعلا يضاقلاو « ّدمحأ نب رداقلا دبع ديسلا ٍةمالعلا انخيش ىلع

 هلو « لوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو يفرصلاو ٍوخدلا يف دافتساو . نطاق

 « ةركاذملا يف ٌةضراع ٌةوقو ةرضاحملا م نسحو بدألا ظْفحو ّيوس ٌنهذو ٌيوق ٌمهف

 كلانه نآلا وهو « ةهجلا كلت فاقوأ ىلع ًايلوتم َةلْبج يذ ىلإ ءاعنص نم مّرعو

 ميركلا ه هركفو ميلسلا همهفب لاتل لاغشألا ضراوع نع ّمِلَسو لاغتشالل غّرفت ولو

 رهش يف تامو ٌبورحو ٌصصصق هل ُثّرجو ٍتايالو َيلوو ٍلامكلا بتارم ىلعأ

 . فلأو نيتئمو نيرشعو عبس ( 1717177 ةنس بجر

 )١( ىقتنملا حرشلا ىلإ ريشي [ ب ] شماه يف .

 . مكحيوأ رشني لصألا نأكو روسكم (؟)

 نيتئمو نيئالثو عبس ١777 ةنس ىلوألا ىدامج رهش يف يفوت هنأ ”87ص راصقتلا يفو ()

 . فلأو

 . 6710/5 مقر ١/5 /؟ ) رطولا لين (4)



 مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب مساقلا ديسلا م1

 نامق نب دمحأ ِنب مساقلا نب هلا دبع نب دمحأ ْنب مساقلا ذيسلا - 5
 207 ئيحيي نب دمحأ ٌئدهملا مامإلا نبا نيدلا سمش نب دمحأ نبا

 تس ( ١١15 ةنس يف دلو ٌيدهملا مامإلا ةمجرت يف مدقت دق هيسن ٌمامتو
 مث ةدٌحوُملا ٍنوكسو ٍةلمهملا ٍداصلا مضب ةعنُص هل لاقي عضومب يفلأو قئمو نيتسو
 القنا م ٠ مقل لآ تاداسلا نم ةعامج اهيف ام يدم بوقب يرق يهو « ةلمه
 ةمالعلا ديسلاك ِهقفلا خياشم نم ةعامج ىلع أرقف ٍرامذ ةئيدم ىلإ ةمجرتلا ٌبحاص
 . امهريغو رطيَوُشلا نسح نب نسحُم ةمالعلا هيقفلاو َناميلّس ِنب ٌيلع نب دمحأ

 . وحنلا ملع يف كلانه أرقو عورفلا ملع يف عّربو
 (1197) ةنس يف اهيلإ لصوف كلذ ىضتقا ببسل َءاعنص ىلإ لسا مث

 رّضحو ةيبرعلا يف ينع ذخأو « ةعامج ىلع لوصألاو ةيبرعلا يف أرقو [ 701 ]
 دافتسا . كاردإلا ٌيوق مهفلا ٌعيرس ءاكذلا طرف وهو « ةيثيدحلا يسورد يف
 نم ًةعامج هرعشب َحَّراطو ّقئافلا ٌرعشلا مظنو « هتياورب دافتسا امم ٌرثكأ هتياردب
 ٌديلع ٌةمه هلو هنطو ىلإ دوعلا نع َبّرضأو اهب جّوزتو ءاعنصب رقتساو « ءابدألا
 بلاطم نم بلطم يف عضخي ال , ٌةيمشاه ٌةدايسو ٌةيبأ ٌنسفنو ٌةيوْلُع ةماهشو
 لع اهئرو هل لاومأ نم هيلإ لصي امب اهنم يفتكي لب اهبابرأل ونديالد « ايندلا
 ةاضُقلا نم هب فلأي نم هيلع لّوَع اذإ ةيعرشلا لامعألا يف بوني دقو ٠ هيب
 ةاضُق نم ريثك نم لجأ وهو . ةهازنو ةفع عم بولسأ نسحأ ىلع اهلّصَقي
 ٌةلوبقم ةيعرشلا اياضقلا يف هتاريرحتو . ًٌءاضقلا هِرْذق ميظع نع رّعصي لب ءرصعلا
 امك هيلع ٌموكحملا اهب عنقي ؛ « ريبكلاو ريغصلا دنع ةيضزم « ماعلاو صاخلا دنع
 (9 نم ] وهو « ٌةيوق ٌةبحمو ٌةديكأ ٌةدوم هنيبو ينيبو . هل ٌموكحملا اهب عقني
 « يفزظلا لامكو عبطلا فّطُل نم هيلع بج امل هسينأ ٌشحوتسي الو هئسيلج لمي ال
 يضمي نأ ّلق [ [41] ةنس ٌةرْشع ّنسمخ ىلع ٌةدايز هنيبو ينيب ٌلاصتالا رمتسا دقو

 . 786ص راصقتلا . ( 77/8 مقر ١/7/١ ١0/4 ) رطولا لين )غ0
 .1 ب] نم ةدايز (؟)



 هما مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب مساقلا ديسلا

 تاقوألا نم ريثك يف ٌةيبدأ ٌتاحراطم اننيب يرجيو هيف عمتجن ال مايألا نم ٌموي

 نمف . ٌدوثنم وه ام اهنمو ٌموظنم وه ام اهنم « ٌلئاسم ةدع يف ةيملع ٌتاعجارمو

 يف يلإ هبتك ٠ بولقلا عماجمب ذخأي رثنو مظن ىلع لمتشا يذلا ٌلاؤسلا اذه كلذ

 : هظفلو « ةقباس مايأ

 اهضور فحتأو « رهازلا يهازلا اهرذب ةيامحب ؛ رخافملا ءامس هللا سرح

 ًةرضخ ٌةكربو « ةّرطع ٌةيحت هيلإ يدهأو , رماهلا يماهلا اهثيغ ةيالكب « رضانلا

 قئادح يف ةبلطلا ٌراظنأ ُثعترو « رباحملا قرافم ِةِبَتكلا ٌمالقأ تحسم ام . ةرضن

 اهيلع مكل ناك نإ اهراثع اوليقأ ٠ روصقلا ةياغ يف تايبألا هذه ٌتْرَدِص « رتافدلا

 ركذ هنأ اهّريرحت بجوأ  دئاوفلا مكنم ٌدمتستو « دئارفلا مكنم ٌحيمتست «٠ روثع

 « برطأو ىرطأو 2« بنطأو مهيلع ىنثأف ةفوصتملا ٌةعامج لثامألا ضعب دنع

 نمو يبرع َنباو ّجالحلا مهنم ًاينثتسم . هلوق بجومب تلقف يندهشتساو

 « طرْقُم ٌفالخ اننيب ىرجف «ركنتسي ًالوق ىدبأو ربكتساو ٌدصأف « امهيواسي
 . طْطْشَت الو قحلاب اننيب مكحاف

 هبام مّتكي قيطُي لوذّعلا نَعأ

 ٌتقلعتفن ىمحلا هّبياكر ثزاج

 يلئاسم َنْدفنامو ٌنامزلا دقن

 نم ْتَعّركو هنادّيم يف ُتْضكرف
 نع ٌتْئحبو هقيقحت نع ٌتلأسو

 ًابذاوك مارغلا ٌرابخأ ٌثدجوف

 ًاقّوصنم ًارما ئقلّيام ّلقلو

 هتايحل هتاوهش نم تيميف

 هنيَعِل ةاذقلاك ةعيطَخلا دجي

 ًاكلاس ةقيقحلاب ةقيرطلا ذخأ

 ٌبساحم وهو ٌتاظحللا هب يضمت

 ٌملبم ديرملل ٌةقيرطلا يذه

 دباحس جيلخ يف َقرْغَي ُّنْفِجلاو

 هباضهو هباعشب هؤاشحأ
 هبابرأ نع ٍريفنتلاو بحلا يف

 هبارحم يف تعكرو هنارذُع

 هيابسأ نع ٌتفشكو هقيقدت

 هبالط نم ِنايتِفلا رشكأ يف
 هباوبأ نم ٌبحلا َقيرط وحني

 هبايإل هباهذ“لضف دريو

 هباكست نع عمدلا يف اهب ئمرف
 هباوصب ىدتقا دق ّئِبنلا َجْهَن

 هبات بل يهو وفّوصتلا ّمُم



 مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب مساقلا ديسلا

 مهراتوأ ىلع اوصّقر ٍةعامجو
 ٍروخأ ئوحأ لكل نودجاوتي
 ًاسنْوُم َيناثملا اولعج ٍةدْحَولَأ

 مهّروط اوّدعت لاوحأ ٌباحصأ

 امنإو هيلإ مهاياطم اورج
 ٌةهافس ٍنويعلا ًةفرعم كاوغد

 يوطنت هماهملا ىرت لاحُملا نمف

 الكشتم ىرُي ٌرشب ةفارححو
 ىوس ام قّرصأ الف ياهُن ثّحجر
 ٍةقيقحب ًاقئاو ٌفّروصتلا عّدف

 ىهّنلا يبمسي هب ٌريبعت موقلل
 ٍمّرحُم ريغ ريغلا ٌّقح نؤَريف
 ةأرُج اوحارتساو َعِرادّملا اوسبل

 اوكتسمت مث مالسإلا نع اوجرخ
 مهٌداهج نيذلا ٌموقلا كتئلوأف

 هب ّلَسف لوقأ ام كبارأ اذإو

 نم لوقنملاو لوقعملا ةمالع
 يذلا ٍدْجملا أوتو نامزلا لف

 ُديَمُم ُهْلس راَظنلا ىدهلا َرْدِب

 دمحم نب ٌيلع نب ٌدمحمف
 هتإف ٍداهتجالا ًةاكز هلس

 هباوكأ نع َرمخلا نوبذاجتي
 هباضرب ىوهلا نم نوللعتي
 هبارعإ نِم ٍركذلا دنع َنحللاو
 هبازحأ نع لاحلا يف اوركدتف
 [ 7514 ] هباقعأ ىلع مهب ٌمارغلا صن
 هياذكي ئهُتلاو ضاق ٌعرشلاو

 هباكر ٍدٌخو نود نم ٍذِبعَشُمِل

 هباهإ ريغ سبأ نم ًانكمتم
 هباتك ٍنامجرتو ِكيلملا ٍلْسُر
 ِهبارَس ٌعمل كرُرْغيالو نصرحاو

 هبابحأ نع ٌبّصلا ينثيو ًابّرط

 هب ىلوأ مهنأب نوّمعزي لب

 هباجيإ نعو مهيراب رمأ نع
 هباجحب اورتستف يفوصتب
 هباوث ٌلين كودعي الف ٌضرف
 هباطخ ٌلضف مكحلا يف هدنع نم
 هبارتأ ىلع ايلَعلا هل ثّمكح

 هبابش ناوأ يف َرباكألا داس

 هباوج درل ًاسيتْلُم هيّقك
 هب ىردأ ٌقّقحم كنمو ينم

 هباصنل ٌررحُم  كُرقف حص نإ-
 قئالعل ٌةعطاقلا دادجلا مراوصلا ) اهُتيَّمس سسيرارك يف ةلاسرب ٍلاؤسلا اذه نع ُثبجأف

 : [ بما/ ] وهو ''”طقف مظنلا نع هب ُتْبِجُأ ام انهاه ركذأسو ( داحتالا بابرأ ٍتالاقَم

 )١( ص يناكوشلا ناويد رظنا 85-48 .



 هباوبأ ىلع ْفِقف ٌقيقعلا اذه
 ٍةفودَت لك َتِبِج دق املاط اي
 ًانلغم لحاورلا ًعاسنأ تعطقو

 اضيف كعمد ٌناردُع ثدغ ىتح

 هقلُوُخام ُللجأ وهو َرمُْعلاو

 ٍدثفم لك َلوق هيف ٌتيصعو

 هييطخ وهو سأيلا دعب ّيارشب

 هنأ ينلا هلا حجنأ دق
 يف ٌتيِقلو يبعالم هيف ٌترجهو
 ُتَدغ دقو قارفلا تاساك ٌتبرشو

 يسئافن  هيلإ يداهلل  ٌتلذبو
 ىمجلا ٍناّكس نيب يلحَر ٌتططحف

 ال لاحّرتلا اصع يقنُع نع ٌتعضوو

 هضرأب ٌريبخلا ٌرِخف الو انأف

 هحوشس يفام لكب ٌميلعلا انأو

 نملاو لوقعملا ملاعو لوسرلا نباي

 اهنإف قيقعلا نع َنلأست ال
 ةهرُب لهانملا كلت يف َتْعَرَكو

 ًاليامتم هتاصّرَع يف َتْدَعقو

 ٍلِضعُمِل ُدَعُملا تنأ ْمُدو ْمَّلْساو

 الو ٌلطخ هب امف َباوجلا ذُو
 اذغ دق ٌُفللص ِناَفْنِص هْناَكُس

 عراضب سيلق ايندلا قّلط دق

 وفم لوسرلا ننس ىلع يشمي

 هيارغ لضول ًابرط ًاليامتم

 هبايرأاقلوجرت ٍةَرِْفُم

 هباكتت نم حفسلا اذ يف حْفسلاب

 هباردأ يق روّدلا يف هّقّقفنأ

 هبياطخ عامّس نع ًاعمس ٌتددسو

 هباعصب ىوهلا لهس يلُدِب

 هباصوأ نم ٌتينُمو يبعاتم هل

 هباطو ءلَقب ينم هتحنمو

 هباعش تابِصخُم يف ُهْخَنأو

 هباضهو هِتالف ٍنْرَح عطق يف
 هباتع عيبق الو َلوُدَعلا ىشخأ

 هباقِع تاخماشب ٌفورَعلا انأو

 هباوج ّيفخ نع ُمجرتُملا انأو

 [ 5085 ] هب ىردأ اذ لثمب تنأ لوق-

 هباكر ٌُتاحماج كل ثتلَلُذ دق

 هبابرأ نم دزولا ّوّْفص َتبِرَشو

 هبارطإ نم َناوُشن امم

 هباقن فشكب ًاموي ىرولا ىنعأ

 هبباحص نيب بحلل ًادوجتم
 هبارشو هماعط لينل ًاموي
 هيارس عمل يرتب ال رمألل ًاض



 هو

 فلز

 مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب مساقلا ديسلا

 الو ايندلا نم روسيمب ئضري

 اليازم لوزي اميف ًادّمزتم
 هّبر ةبحم هل ٌراعشلا لعج
 هناكس نم بفنصلا اذهب ٌمركأ
 يذلا ضرغلا اوباصأ نيذلا مهف

 ٌبحاص ةقيرطلا يذه ئشم مكلو
 ٌةيطم خانأ دق ئرافخلا اهيف

 ابذاجت دينُجلاو ٌليضف اهبو
 اعرسأ مهدأ نباو ٌرشب كاذكو
 مهراتوأ ىلع اودَغ نيذلا امأ
 ًاسنؤم يناثملا اولعج ةدحولو

 رحم ريغ ٍريغلا ٌّقح نوّريو
 ىرولا نيب اوبعالت نيذلا مهف

 مهِلالَض قرط ٌجالحلا جهن دق
 هتايئاتب مهّضراف كاذكو
 ادع دقن ٌنيهملا َنيعبس نبا اذكو

 هروثُمل امل ال ٌةءوبللا مار
 هّداوج لاجأ ئليجلا كلذكو

 ال رثكلا نيع ٌناسنإ "””ةناسنإ
 هل تلح دق لاق ئناسمّلتلاو

 الّملا سور ىلع مهتدحوب اوقهن

 برض هنإ : لاق لب اهرخآ ىلإ انه نم ناويدلا يف ركذي مل : هصن ام [ ب ] شماه يف

 هباهذ بْوُقو اهقنوَر سوردب

 هباوث ٌميظع ئقبي ام كاردإ
 هبابحأ نع ٌبحلا َنانِع نثو
 هبازحأ نم سنجلا اذهب ٌببحأ
 هبابأ تن نيدلا يف ارمال وه

 هباكر قّبسي ئترقلا اهب ىشمو
 هباضرُب الّلعتو ىوهلا سأك
 هب ىشم ٌييعنْيكلاو هب ًايشم

 ©"هباوكأ يف رمخلا نوبذاجتي
 هبارعإ نم ٍركذلا دنع ّنحللاو
 هب ىلوأ مهنأب نومّعزي لب
 هبارغ دصقل اوبّدتناو نيدلاب

 هب اًيحال ٍنيدلا يبحُم كاذكو
 هب اعدو مهيلع ٌلالضلا َضضَرْف

 هبًاعلو هلهج يف ًاروطتم

 هباقعك هّريصم بابذلا َمْوَر
 هب ىعس مث ناديملا كلذ يف
 هيابٌعب ٌحباس هيف باتري
 هب ىفكو اذب ذخف جورفلا لك
 [1881 هب اذك نيعب اوتأ ٌلاقملا نمو

 . [ ب ] طوطخملا نم لماكلا ناسنإلا ةباتك يأ (؟)



 ه4 مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب , مساقلا ديسلا |

 هباحصل بزال ٌةبرض ٌدفكلاف مهنع ٌةمثألا لقن ام خص نإ

 هباصت نود ٌلوقلا اذه ناك نإ ىرولا لك ىلع ايندلا يف َرفك ال

 هب ئضري نم قلخلا ٌرش ُرفكلاو 2مهرفكب نيدن نأ انومزلأ دق

 هبايثب ةفيج يطغي ئتفك نكت ال لوأتلا يف فّيسعتلا عدف

 هب انلق يذلا رمآألا ٌرهاظ وه  هنوغبي يذلا نأ اوحّرص دق

 هباتك ٌصوصن هل دارملا نأ ٌدهاوش موشّملا ٌتاحوتف يذه

 ّصوصن ٌُثدروأو ءالؤه نم ٍدحاو لك لاح ةلاسرلا كلت ىف ٌتحضوأ دقو“

 ناوفنع يف باوجلا اذه ديرحت ناكو . مهنأش يف ءاملعلا ٌلاوقأ ُتئيبو مهبتُك

 نم ناك ام لك نم أربتأو [ 7] ءالؤه لاح يف فقوتأ نآلا انأو « بابشلا

 ملو اهراهنك اهّليل يتلا ةحضاولا ءاضيبلا ةعيرشلا هذهل ًافلاخم مهلاعفأو مهلاوقأ

 . مالسإلا لهأ نم هرمأ رهاظ يف راص نم ريفكتب هللا ينذّبعتي

 ىنعملا ةركنتسملا تاملكلا نم مهنع لقت امو مهبتك يف امب ٌدارملا نأ بهو

 نمف حارّصلا لالضلاو حاولا رفكلاب هلئاق ىلع ضاق هنأو ّيبرعلا لولدملاو ٍرهاظلا

 يذلا هلزنم يف لب هرْضِم يف لب هرصع يف انك ول نحنو هنع ْبْني مل هّلئاق نأ انل نيأ
 دبعلا نم عقت اهنأل ٌليبس ةبوتلا مدعب عطقلا ىلإ انل نكي مل توملا ٍتارّكس هيف هيف جلاعي

 ٠ نيم ٌةدع َنينسلا نم مهنيبو اننيبو فيكف توملاب ِوْغْرَمُي مل ام بلقلا ٍدَْقَع درجمب

 رافكلا يف ٌنكمُم ٌزيوجتلا اذه : . لاقيف رافكلاب اذه ىلع ٌضارتعالا ٌحصي الو

 نإف ُدفكلا هّلصأ نمو ُمالسإلا هّلصأ نم نيب قرف لوقن انأل مهعاونأ فالتخا ىلع

 ىلإ رفكلا نم ٌجورخلاو اميسال . ُبجاولا وه سلا عم لصألا ىلع ّلمحلا

 نيّلمتشملا ةينلاب هّجوتلاو بلقلا ٍدقع دّرجمب ال ٍلاعفأو لاوقأب الإ نوكي ال مالسإلا

 يف يفكي الو « ةبوتلا يف يفكي كلذ نإف « ةدواعملا مدع ىلع مزعلاو مدنلا ىلع

 .. حيرضتلا ٍرفكو ليوأتلا رفك نيب قرف ًاضيأو « ًاملسم ٍرفاكلا ريصم

 . مظنلا ىهتنا انه ىلإ [ ب ] يف )غ2(



 مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب مساقلا ديسلا 00

 هذه يفو ؛ نطوملا اذه ريغ يف هّتققح امك ليوأتلا َرفك ُتبنَأ ال ينأ ىلع
 . ةياده هل نمل ٌةيافك ةراشإلا

 هللغش نمل ىبوطو قلغش مظعأ انبولقل انّووهظ ثلقثأ دق يتلا انبونذ يفو
 تلمح دق يتلا ٌةلحارلاف « هينعَي الام هّكرت ءرملا مالسإ نسُح نمو . هُيويع
 قيرطلا ىلع ثدعقو اهُرهظ عطقنا هيلع ٌةدايز اهيلع عضو اذإ هب مونت داكت ل ام
 يف ُكوكشملا ضارعأ ِبْلُت ىلع تبُّتوتلا نأ كش البو « لزنملا لوصو لبق
 نظل بّذك اميرف .ةدومحم ريغ ٌةأرَج مهمالسإب عوطقملا نع ًالضف مهمالسإ

 تحاطو « ٍنونظلا ُتاملظ تّلجتو كوكشلا ٌبئاحس ْتَعَّشَقَتو « ٌثيدحلا لّطبو
 تانسحلا نم هعم امب ٌحِشيو هيبأ نم ٌءرملا َرِفي ًاموي نإو ٠ قئاقحلا تّقحو قئاقدلا
 ًابهن ةمايقلا موي اهَعَديالو تانسحلا ىلع هيف ٌظْفاحي نأب ٌقيقحل هيوذو هبابحأ ىلع
 وهو « روهدب ٌملاعلا اذه ىلإ َجّرْخي نأ لبق ىرثلا قابطأ تحت اوراص دق موق نيب
 . لقاعلا هسفنب هلعفي ال ام اذهف « روجأم الو كلذ ىلع ٍدومحم ٌريغ

 ديغ هئادعأ ىلع هتانسح ةنانك َلِئنيو هتاعاط بارج رشي نأ كلذ نم ٌدشأو
 رابجلا يدي نيب باسحلل 7[ روضحلا ] دنع لعفُي اذكهو ٠ روهقم لب ٍروكشم
 َةمِلْظَم نأ ةينيدلا ةرورضلاب ملُع دق هنإف نيزاّمللا نيزاّمهلاو نيماّمنلاو نيباتغملاب
 مدع بجوي ال ةيلظملا رادقم يف توافتلا درجمو ٠ مدلاو املا ةمدلفست زجل
 ثالثلا هذه نم ٍةدحاو ٌّلكف ٠ ةملظم هنوكب هضعب وأ توافتملا ءيشلا كلذ ٌفاصنإ

 ىلع قاب هنع ففي مل امو « هوفعب الإ طّقست ال ّيمدآل ٍةملّظم ٌلكو ٠ يمدآل ٌةملظم

 . ةمايقلا تاصرَع يفاوي هلعاف

 يذلا كاذ نّمو ؟ هنع َوُفعي نأ هِضْرِع بلثب ًاتيم ملظ نم وجري فيك يل لقف
 اذه كيلع َسَبتلا اذإو رانلا نع هيقي ام ىلإ ناك ام ٌجوحأ وهو بفقوملا اذه يف وفعي
 اذه نم ٌدحاولا ّيقلَأ ول ول هنإف « ٍرادلا هذه يف ةيرشبلا عابطلا نم هدجت ام رظناف

 ) )1١ةيفانلا ال فذحب لصألا نأك .

 وثجلا [ ب ] يف قفز .



 هو مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب مساقلا ديسلا

 وأ هئباب وأ همأب وأ هيبأب اهّيِقَتي نأ هنكمأو ايندلا هذه راين نم ران ىلإ ٌيناسنإلا عونلا

 اهيلإ ةبسنلاب ايندلا هذه ٌران تسيل يتلا [ 881 ةرخآلا رانب فيكف « لعفل هبيبحب

 ! ايش |

 ًادحأ ًاباتغم تنك ول : ةقيقحلا نيعب رّظن نم ٌضعب لاق ةيثيحلا هذه نمو

 غلب ام ًاباقِعو ءالب اهّرثكأو اهّدشأو اهّرضأو ةبيغلا عاونأ ّدشأ نأ بير الو . مالكلا

 ىلع ٌعجار هنعلو ٌرْفك ٍنمؤملا ٌريفكت نأ حص دق هنإف « نْمللاو ريفكتلا دح ىلإ اهنم

 ٌريفكتلا هل عقو نّم امأو « هناحبس هللا ةهج نم ٌةبوقع هذهو ٌّقسف هبابسو « هلعاف

 راص فيك رظناف ٌبابسلاو نعاللاو رّمكملا رهظ ىلع ةيقاب هتملظمف ٌّبسلاو ٌنْعللاو
 [ ؟01/] هتبوقع ٌّدح كلذ نكي ملو ًاقساف ٌثبابسلاو ًانوعلم ٌنعاللاو ًارفاك ُدَّمكملا

 هتائيس نم هيلع عضي وأ هتانسح نم ذُأيل رشحملا تاصّرعب رظتني هّميرغ لب

 ىلع ٌةبوقعلا وهو . كلذ ريغ ءىش نم دبالف كلذ عمو ةملظملا كلت رادقمب

 عيمجب ةبيغلا نع هلوسر ناسل ىلع هباتك يف ىهن دق هللا نأل يهنلا ةفلاخم

 . هيلع ٌبقاعم مّرحملا ٌلعافو  مّرحم لعاف يفنلا ُفلاخمو « اهياسقأ

 . ملقلا هب ىرج لوقلا نم ٌضراع اذهو

 كلذ ٍةمجرت لامك ىلإ ًاعجار ماتخلا ّنسح هللا نم ًالئاس مالكلا نع ُمجحأ مث

 كلت ىلع ٌرمتسم يفرحألا هذه ريرحت لاح ٍةمجرتلا ٌبحاص : لوقنف مامُهلا ٍديسلا

 وه يذلا لومخلل ٌدْئْؤُم شيعلا نم روسيمب عناق ٍةليلجلا بقانملاو ٍةليمجلا لاصخلا
 . هلامآ نم هوجري ام هل حجنأو هلاضفأ نم هللا هداز « ةلوهجملا ٌةمعنلاو ٌةحارلا

 . 0[ ءاعنص ةنيدمب بيشلا هطخ نأ دعب ] 207. . . ةنس ىف هللا همحر ىفوتو

 نيتنثا ١؟؟؟ ةنس يفوت هنأ [ 88ص ] راصقّتلا يفو هل مجرتملا ةافول مألا يف ضيبم )١(

 عبس ١؟11/ ةنس ةجحلا يذ ثلاث يف يفوت هنإ : فاّحج لاقو فلأو نيتئمو نيرشعو

 . رامقألا علطم يف اذكهو . فلأو نيتثمو ةرشع

 .[ ب ] نم ةدايز (؟)



 دمحأ هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ نب مساقلا 30

 ©”دمحأ هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ ْنبا مساقلا 7

 نبا سابعلا ٌيدْهَملا نينمؤملا ريمأ نبا يلع هل ٍرونصملا نينمؤملا ريم

 نب ٍنيسح نب مساقلا لكوتملا ٍنينمؤملا ٍريمأ نبا نيسح روصنملا ا
 ا( سو سس نيسان ل 6 نسل وبا
 أرق غولبلا نس براق املف ًارهاط آاءوشن ةفالخلا رح يف شنو . فل أو نيتئمو

 ةرضح ىلإ هدوفو دنع يدنسلا دباع دمحم ةمالعلا خيشلا ىلع « مارملا غولب )

 نم ّيلع هعمسأو ّيلإ لّصوو « بلق رهظ نع هرخآ ىلإ هلوأ نم كظنح مث ٠ هيب

 نآلا وهو ع جناملا حتافلا ناحبسف يديب ٌباتكلاو « هرخآ ىلإ هلوأ نم هظفح

 ىلع بظاويو عوبسألا مايأ ضعب يف ّيلإ ُدِفي ب ملسمو ٌيراخبلا ٌحيحص يلع ٌعمسي

 ٍملع ةءارقب هلاغتشا عم ًاحلاص ًاظفح ظفحيو ًاديج امهف مهفيو ةميظع ةبظاوم كلذ

 ةيظع ٌفَعش ةرّهطملا ةنسلاب هلو « ةيثيدحلا بثكلا ةعلاطم ىلع هبابكإو ٍةلآلا
 « عقو مأ هّمولي نم ٌمول راطأ يلابي الو « اهنم مص ام لكب لمعنو ٌةدئاز ٌةبحمو
 ثعب يذلا ٌقحلا وه اذه نأ فرع دق هنأل كلذ نع هَّدص ديري نم ىلإ تفتلي الو

 . هباتك هب لزنأو هّلوسر هب هللا

 هجعُيو هيلع هّمزع يّرقيو كلذ يف هبّعري هللا هظفح ٌمامإلا انالوم هّدلاوو
 هداز لضافلا اذه ّلثم بفيرشلا ٍتيبلا اذه نم جرخأ يذلا هلل ٌدمحلاو هنم ىري ام
 . ةرّهطملا ةنسلا راصنأ نم هلعجو ] هل ًادايقناو قحلاب ٌامعو ًالامكو ًاملع هللا

 . 0[ ةنس ٌةَرْشع َعّْبَس وحن ةمجرتلا هذه ريرحت دنع هّرمعو

 )١( /”؟ ) رطولا لين 8/١ مقر 71/6 ( .

 . نسح [ ب ] يف )0

 . فلأو نيتئمو نيثالثو عست 17779 ةنس يفوت مث 0(

 © ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 04ه دمحم نب رهطم نب نسحلا نب مساقلا ديسلا

 رّهطم نب نسحلا ْنب مساقلا ديسلا

 "”يزومْرُجلا نيسحلا نب دمحم نبا

 ىلإ لقتنا مث اهل هدلاو ةيالو مايأ يناخملا ردنبب دلو . ًةافوو أشنم ئيناعنصلا
 هخياشمو هتاعومسم َعيمج ركذ دقو « ءاملعلا نم ةعامج ىلع ّملعلا بلطو ًءاعنص

 ( رصاعملا [ بادآ ] يف رصاعلا ٌةوفص ) هامس يذلا هفنصم يف هسفنل هتمجرت يف

 ركذو ءارعشلا صّضخو هتبارق نمو هرضع لهأ نم ٌةعامج هيف ركذ ٌنسح ٌباتك وهو
 ٌبحاص ٌٌيدهملا هالوو . كلذب قلعتي امو مهتيبو هيب راد امو مهراعشأ نم

 ٍةهازنو ةفعب ًةنسح ٌةرشابم هرشابف ةاعنصب ءاضقلا ًارخآ هآلو مث الامعأ بهاوملا

 هنمف . نسح ٌدعش هلو ( نميلا كلم نميف نَطِفلا ٌةهزن ) هامس فلؤم هلو « ٍةنايدو
 : قربلا هيبشت يف

 زاضقلا ٌبغ ضارعلا يف حالف ىفتخاام اذإ قربلا امنأك

 رامخلاب هفوخ نم ثرتتساف ٌرصْبُم اهبار ْيرْذُم ٌةنجو

 : هلوقك فلكتلا ًةليلق ٌتايبأو ٌةمجسنم ٌدئاصق هلو

 يرطو ينتغّلب نإو يرظن نم كيلع راغأ
 يركف يف هيلع ٌرُمت نأ نم يرطاخ دصحأو
 رمقلا ةجهب نع الع رمق نم َتنأ يسفنب
 رضنلاانقلاك دقو | َِمَيَه نم َتْرُخ دقامو

 ركحسلا ٌةمسن ثراعت- '0سا هتفاطل نم يفرطو

 : [أ494] هّلوق كلذ نمو

 يتبابص اومَحرتو يتداس اوقرتال مل

 نيفلؤملا مجعمو .( 4١4 مقر 7١١-7١1 /5) فرعلا رشنو )1١14/5(. مالعألا )١(

 .(59/14) نونكملا حاضيإو ٠ ( 8714/6 ) نيفراعلا ةيدهو ( ٠١954 مقر 21000

 . (947 مقر ١96/7 ) نغألا ضورلاو



 دمحأ نب نيسحلا نب مساقلا هللا ىلع لكوتملا مامإلا 0395

 يتشاشُح هل ُتباذ يذلا يرُجهاو اوركذتو

 يتماش اهنم قردق ةلاح يل اومحرتو

 يتياده هب تّلض جد رّدب نم هاليو

 تس ]١١451 ةنس يف تامو «[ 79081 بولسألا اذه ىلع هبلاغ هّرعشو

 . [ بفلأو ٍةئمو نيعبرأو

 دمحأ نب نيسحلا ْنب مساقلا هللا ىلع لكوتملا ٌمامإلا

 0 )دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحتلا نبا

 راصو ٍلاتقلا كراعم نم ًاريثك سرامو « لاثمألا هّيابآ أشنم أشنو . . ًةنس دلو

 يف هثعبي ناكو « ءاسؤرلا مظعأ نم بهاوملا بحاص ٌيدهملا مامؤلا هّمع عم

 هيلإ سائلا ليم نم ىري امل هلقتعي ناك ًةراتو « اهلحب موقيو اهمَلديف تامل

 ّيدهّملل ضّرع هنأ هلاقتعا مايأ يف ذ قفتاو . ةفالخلل 0[ هحيشرتو ] هّنمه ٌرلُعَو

 ةفئاط يف هلسرأو سبحلا نم هجرخأف « ةمجرتلا ٌبحاص الإ هب موقي ال ٌميظع مهم
 « ٌدعْسَأ امف ٌدوعيل هيلإ ثعبف أطخأ دق هنأ فّرعو كلذ ىلع مدن مث شويجلا نم

 )١( مالعألا ) ١5/0 ( . نميلا يف هلقاعمو ملعلا رجهو . 19ص مارملا غولبو ) / لالا١
 - 1984مقر 5(.

 هصن ام ( ب ) شماه يف قفز :
 تملا حلم يف قولا هع دبس ةديصت نم .

 لمألاب ىنُملا ُكاردإ سيل لعفي مل اذإ لوقلا زع لق
 ٌلساب ٌمامُم آلإ ىتفلاام
 اذو كانه فلاخ اذإو
 يف ناك رس مساقلا امنإ

 ام نّحطي ةبيه نم ُلبج
 ًاطسو ًانْوِق زراب اذإو
 هباّنمأ ٌبارعألا تلاق

 يلو وأ ٌيرديح ٌمامإ وأ
 يلجلا تاّبرك لاحلا يف وُهَف
 لّوألا كولملا بالصأ يط

 لبجلا يف وأ لهس يف هّنحت

 يلعاي ٌّيلع انلُق ىغولا يف

 لَصنُحلا بْرَض دعب نم اوقدص



 هوا دمحأ نب نيسحلا نب مساقلا هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 عنتماف هوعيابي نأ اودارأو هيلإ ٌُسانلا بِغر كلذ دعب مث هاضقف ٌمهُّملا كلذل ىضمو

 ٠ رادصإلا يف هيلإ جاتحي امب ًأطيحم داهتجالل ًايفوتسم ملعلا يف نكي مل هنأب ًارذتعم

 ناكو ةراهش ٌبحاص ِدّيؤملا نب ب مساقلا نب ّنيسحلا اوعيابي نأب مهرمأ لب « داريإلاو

 ُدْقَعلاَو حلاو هللاب روصنملاب بّقلتو ةمجرتلا ُثحاص هعيابو « ِء ءاملعلا ريهاشم نم

 ّيدهَملا ةزّجانم يف عرش مث « مسالا الإ نيسحلل سيلو « ةمجرتلا بحاص ديب

 نإ مث ( )١١51 ةئس يف كلذ ٌءادتبا ناكو بهاوملا يف هرصاحو َشويجلا هيلإ داقف

 دعب كلذ ناكو ( ديؤملا ٍنب مساقلا نب نيسحلا عب دايو , هّسفن علخ ّيدهملا

 ٍمساقلا نب نيسحلا نم ٌبارطضالا ُِك مث « ةديدش بورحو ةميظع ةرصاحم

 عنتماف (©1178(0) ةنس يف هوعيابف هيلإ ثرسانلا لامو ةمجرتلا ٌبحاص هعلخف

 ٌةفيلخلا نوكي نأ طرشب هّسفن ملخ امنإ هنأب ٌاّلعتم كلذ 0[ نع] ٌيدهَملا

 هيلإ داقو هل ٌراصحلا ٍةمجرتلا ٌبحاص داعأف ةمجرتلا بحاص ال مساقلا َّنب ٌنيسحلا

 ا ل ا عام نعلن شوجل

 اعنصب مايألا بلاغ ُرِقتسي ناكو « هّمدق ثتبثو ُنميلا هل تقصو سانلا نم ٌدحأ

 ًادجسمو اهّرمع ٌةميظع ٌزاد اهب هلو اهيف دق ٌوقتسيف ًةذح ىلإ تاقوألا ضعب يف جرخيو

 . ًابارَخ يفرحألا هذه ريرحت لاح ٌعيمجلا راص دقو « اهبنجب

 يف هنأ ىلع لدت اياضق هنم ثقفتا اهنإف هريغل نكي مل ام ةعاجشلا نم هل ناكو

 نم نكي مل ولو « ناسنإلا عون ُبلاغ هنع رّصقي ٌّلحمب نانّجلا تابئو بلقلا ةوق
 هلتق هنإف شيبُح نباب ففورعملا ليكبو دشاح سيئرل لتقلا نم هنم عقو ام الإ كلذ

 : هصن ام ( ب ) شماه يف قفز

 ةلمجلا يف ريزولا يلع نب هللا ٌدبع ٌريرحنلا ٌبيدألا ديسلا لاق همايق ماعل ًأخيرات هّيقل ناكو

 : ةماثسبلا

 ربتغاو هذدعاف هتوعد خيرات هّشينُك هللا عْنُص بئاجع نمو

 ' بر هللا ىلع لكوتملا وهو بقللا فرحأ ةلمج فرحأ دادعإل رابتخالاب عقي رابتعالاو
 . راصقتلا نم ىهتنا ١١74 ماع خيرات هنإف نيملاعلا

 .نم[ ب ] يف (0



 يلبجلا هللا فطل نب دعس نب مساق هيقفلا هؤم

 شيبُح نبا عابتأ نم ضعبلا ضعب برحب موقي نَم هعم سيلو هتليبق 3 نيبو هتيب يف

 يف اميسالو ٌلاثمألا اهب برضُت هب ٌةيضقلا هذه تراصو . هللا همّلسو ئمألا كلذ مت مث
 . هعابتأ ةرثكلو شيبُح نبا رادقمل مهماظعتسال هرصع نم برقي امو هرصع

 لاومألا تويب قافنإو مهيلإ ناسحإلاو ءارقفلل ةبحملا نم ةمجرتلا بحاصلو

 رمأ لذبلاو ٌربلا نم مامإلا لآ ىلإ هلف اذه عمو « هفصوب ٌمايقلا نكمي ال ام مهيلع

 مهنم عمتجاو ةلْقلا دالب ىلإ اوّرفو هيلع اوجرخ لب كلذ هل اوعي ملو ١ ميظع

 مامإلا ٍنبا نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم ٌةمالعلا ٌُديسلا مهنايعأ نمو ' ٌريثك ٌعمج'

 كلذ ببس ناكو 20[ ٌةريث ] ةعامجو ديؤملا نب ٌنسحم ٌديسلاو ٍدمحم نب مساقلا

 ىلإ هنم عقوف ةمجرتلا بحاص ٍلامعأ ضعب يلي ناك يَجّشلا هل لاقي الجر نأ

 مهلاومأ نيب ةيوستلا نم ٌةداع هب مهل رجت ملام ةداسلا نايعأ نم قعامج بانج

 ديلا تامو ًاريخ اولان الو ءيشب اوزاف امف كلذ عمو . اياعرلا رئاس لاومأو

 هنوحشري يذلا مهّريبك ناك وهو . مواه اهل لاقي ةيرق يف هللا دبع نب دمحم

 ةمجرتلا بحاصلو ( )١١1 ةنس يف كلذ ٌعيمج ناك « كلذ دعب اوقّرفتف ةفالخلل

 عمج دقو « ةلقتسم ٌةريس الإ هل عسي ال ام تاكتملاو بورحلاو نساحملا نم

 ناكو , 0[ دمحم نب مساقلا ِنب ّدمحأ ] ٍنِب نسح نب ٌنسحم ُديسلا ٌةريس "هل

 يفلأو ٍقثمو نيثالثو عست 1174 ةنس َناضمر ٍرهش يناث يف ةمجرتلا بحاص ثوم

 . هتمجرت يف مدقت امبسح مساقلا نب ٌنيسحلا هللاب ٌروصنملا ُمامإلا هّدلو هدعب يلو

 [ ؟0 ]'”يلبجلا هللا فطل نب دعس نب مساق هيقفلا 9

 اهدعب وأ ليلقب اهلبق وأ ًةرشع ةيناثلا ةئملا نم نينامثلا ةنس يف ًابيرقت دلو

 .ريثك[ب] يف )١(
 ءاعنص «٠ لضفملا عباطم « نميلا خيرات » ناونعب يشبحلا هللا دبع ذاتسألا اهرشن (؟)

 .م1590 مه
 . مساقلا مامإلا نب دمحأ نب مساقلا [ ب ] يف 1(6)

 5784 ص راصقتلا . ( 781 مقر الال 19/57/5  ) رطولا لين (4)



 544 ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب برلا دبع نب مساقلا ديسلا

 يف أرقو اهخياشم ىلع أرقف ديبز ىلإ لحرو ةيعفاشلا ٍهقفو تالآلا يف أرقو « ليلقب
 [ ب841 لئاوأو تسلا تاهمألا لئاوأ يف يلع أرقو ًارهام ًابيبط راصف بطلا ملع

 تناكو ءديعلا قيقد نبال ةدمٌعلا حرش يف يلع أرقو « اهب قحتلي امو ٍتادَنُْملا

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا انالوم عم اهيلإ يمودق دنع َةلَبج يذ ةنيدم يف يلع هّنءارق

 هل ةرّضاحملا ٌنسح ِكاردإلا ْنَسَح مهفلا ٌدّيج ءاكذلا قئاف وهو ًةمات ةمزالم ينمزالو

 يذ يفو ةلّبج يذ يف ( 1177 ةنس يف ينم هٌعامس ناكو ٌةنسح دي بدألا يف

 نيحيحصلا يف ةاعنص يف ينم عمس مث يتايورم َعيمج هل ُتْرجأو « لافّسلا

 2 ©"0ةفالخلا ُبيبط وهو « ةيمامإلا ةرّضحلا ىف ًءاعنص ىف نآلا راصو امهريغو

 . ةلآلا ملعو ثيدحلاو "”[ ملعلاو ] هقفلاب ٌةمات ٌةفرعم هلو

 "7ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ٌبرلا دبع ْنِب ْمساقلا ٌديسلا

 اهب أشنو َنابكوكب فلأو ٍةئمو نيعبسو ثالث */١١7 ًةنس ةجحلا يذ يف دلو

 كلت لهأ نم هريغ ىلعو هّركذ مدقتملا دمحم نب ىسيع ٍةمالعلا ديسلا ىلع أرقف

 هدئاصق تراس ثيحب ىوصتقلا ةياغلا يف وه امب هنم ءاجف ّمظنلا ىناعتو ةهجلا

 دقو . نأشلا اذه يف قافو تاهجلا نم ريثك نم ًءابدألا هحراطو هّمظن رهتشاو

 يف هُرُكذ ٌمدقتملا ٍدمحم نب ىسيع ٌنبرهللا ٌدبع ٌةمالعلا ُديسلا هّمع نبا هل مجرت

 :داجأو ةيروتلا عم بجوملاب لوقلا يف هّلوق هل هدروأ اممو «ٌةلفاح ٌةمجرت قئادحلا

 برق نم عمسي يلذاعو ٌةرم يل لاق دق يذلا يدفأ

 بلقلاب كئاجانم تلق يديساي بّجوملاب ٌلوقلا ام

 ًءانبأ ّقبسلا هل مّلسو بدألا ءاول ةقفاخخ لمح دق َنابكوكب علاط ٌردب نآلا وهو

 )١( راصقتلا . ةلبج يذ هنطو ىلإ داع لكوتملا مامإلا يفوت املو ص8٠" .

 .[أ1] نم ةدايز (9

 نيفلؤملا مجعمو .(87"1 مقر 1488 194/7 ) رطولا لينو . ( 9١ال/5 ) مالعألا (

 . ( 58 مقر 1858/5 ) ملعلا رجهو .( 11١٠٠١ مقر 544/6)



 يندوسلا نيدلا نيز اغبولطق نب مساق 0

 عاسو ٌعاب ملعلا يف هلو نانثا هدلب لهأ ىلع هميدقت يف فلتخي ملف ٍنأشلا اذه

 تس ١715 ةنس مرحم رهش يف ٌةأجف هللا همحر ( تام ) مث عالطا يأ ٌحالطاو

 . فلأو نيتئمو ةرشع

 ١ يندوّسلا نيدلا ْنيز اغبولطق ْنب مساق 27

 ةرهاقلاب ٍةئمنامثو نيتنثا 8١7 ةنس مرحملا يف دلو . يفنحلا مساقب ٌفورعملا

 ىلع اهّضعب ضرع ًابتُكو نآرقلا ظْفحو ًآميتي أشنف ٌديغص وهو هوبأ ( تامو )
 ءالعلاك ه ةرصع ءاملع نم ةعامج ىلع لاغتشالا ىلع لبقأ م « ةعامج نزعل

 سيردتلل رذصتو نونفلا بلاغ يف أ رقو ٠ مامهلا نباو يكبّشلا فّرشلاو يراخبلا

 يف هيلإ راشُملا راصو « ةريثك نونف يف ءالضفلا هنع ذخأو « ًاميدق ءاتفإلاو

 . هلثم هدعب فّلخي ملو « ةيفنحلا

 رش ٌةيشاحو . نيدلجم يف ٌيرّرجلا نبا ةموظنم عروش اهنم ٌتافلؤم هلو

 فراعملا فراوع ثيداحأ جّرخو رجح نبال ةبخّتلا ٌحرشو . يقارعلل ةيفلألا

 جّرخ كلذكو . نيدلجم يف راتخملا حرش رايتخالا ثيداحأو . يدْزَوَرْهْ

 . نيدباعلا جاهنمو . ثيللا يبأ ريسفتو . هقفلا لوصأ يف يودّربلا ٌتيداحأ

 فاحتإو . ءافشلاو . ةيادهلا ةيادبو . نآرقلا رهاوجو .نيدلا لوصأ يف نيعبرألاو

 . يعليزلا تاف امب يعملألا ٌةيْنُمو . ءايحإلا ثيداحأ جيرخت نم تاف امب ءايحألا

 بمهذلا تارذشو . ( 780 مقر 1940. 184/5) عماللا ءوضلاو . ( 180/6 ) مالعألا )١(

 مقر 148/؟) نيفلؤملا مجعمو . تاقيلعتلا 44ص ةيهبلا دئاوفلاو .(9/7)

 78و19 95١1و 1855و 7١1و ١٠و ١9و ال*و ١77/10 نونظلا فشكو ( ١١

 (08١9و مالو القالو ال45و الا"“4 -الالالو تالالو 1494و ؛الءو :١5و ”هكو

 ١6١١و 1١١الو ١١ال4و 47١١و ١5١١و ١١هو ١١فمو ١١٠#و ١٠٠ا/5)و

 114١و 54١ة4و 590١و 540١و 74١1و 578١و 574١و 1154و 7559و 1195و

 9١1ا!ل١1و 9١"الو 970١و 9١9١و 494١و اهالو اهخمو 1855و 858١و #1 ةو

 .(٠؟5١١و



 ا يندوسلا نيدلا نيز اغبولطق نب مساق

 . ضئارفلا ةلدأ يف ضيارلا ٌةهزنو . دئاقعلا حرش ثيداحأ جيرخت يف دئارلا ةيغّبو

 . يئراحلل ًاضيأ ةفينح يبأ ّدئسم بوبو .يرْفُملا نبال ةفينح يبأ دْنْسُم برو
 نب ''”[ دمحم ةياورب ] أطوملاو . نيدلجم يف ةفينح يبأ دنسم ىلع يلامألاو

 . يواحطلاو ثيللا يبأ نم ّلك يئاوهو . يباحصلا ٍرماع نب ًةبقع ٌدنسمو .نسحلا

 هدج نع هيبأ نع ىور نمو ينطقرادلل مكاحلا ةلئسأو . سودرفلا دئسم قيلعتو

 لك ٍلاجر دئاوزو . دلجم يف يتلجعلا تاقث حالصإب يلكلا مامتهالاو . دلجم يف

 عّقي مل نمم تاقثلاو . ةتسلا ىلع ينطُقَرادلا نتسو . يعفاشلا دنسمو أطوملا نم

 . نيدلجم يف ءافعضلا يف ناسللا ميوقتو .:تادلجم عبرأ يف ةتسلا بتكلا يف

 ةبوجألاو . رجح نبال بيرقتلاو هبتشملا نم لك ىلع ةيشاحو . ناسللا لوضفو

 تك يف دقانلا ةرصبتو . ثيدحلا يف ةفينح يبأ ىلع ةبيش يبأ نبا ضارتعا ىلع

 ىلإ هنم بتك . يقنلا رهوجلا. عيصرتو . ةفينح يبأ نع [ 7١١ ] عفدلا يف دساحلا

 هيف مجرت باتكو . كرتلا ةلود صيخلتو . ياطلغُم ةريس صيخلتو . مميتلا ءانثأ

 هخياشم َمياشم هيف مجرت ٌباتكو . ( مجارتلا جات ) هامسو ةيفنحلا نم فنص نمل

 ةيفنحلا هقف بتك نم ًابْتُك حرشو . هخويش ٌمجعمو . رصعلا خويش ٌحياشمو
 . ةعبرألا بهاذملا يف راحبلا رّرُدو . رانملا رصتخمو . ةياقنلاو يرودقلاك

 ىلع ٌةقيلعتو . ةيفنحلا لوصأ ىلع ةعامُج نب ٌّزعلا تاضارتعا ىلع ٌةبوجأو
 يف رظنلا رانم ُحرشو . حاتفملا صيخلت ٌرصتخمو . ضورّعلا يف ةيسلدنألا

 قيلي ام لئي ملو ٍنونف ةدع يف عّرب دقو . هذه ُديغ ٌتافنصم هلو .انيس نبال قطنملا

 هنود وه نّم اهب سّردي راص يتلا ةنكمألا يف سيردتلا ىتح بصانملا نم هلالجب

 : لاق نم ىلع ًادار هنمف ءاملعلا مظنك ٌمظن هلو « يفاصوألا عيمج يف

 ْرقُر وأ ةفينح يبأ مثإ ِكيلعف ينيْثَدح يذلا ةبذاك تنك نإ
 [19*] رثألاب كّسمتلا نع نيّبغارلاو ًادّرمت سايقلا ىلع ِنْيَِئاولا

 : لاقف

 . دمحمل [ب] يف (1)



 يلع نب دمحم نب مساقلا هللاب روصنملا مظعألا مامإلا ا

 :هئالابو باتكلاب َلئاسملا ساق يذلل مّنآملا بسن يذلا بّذك
 رشف نم َةلاقم عّدف هيلع الد دق راتخملا ةنسو تاتكلا نإ

 ٌنيعبسو عست 419 ةنس ٍرخآْلا عيبر ٌمبار سيمخلا ةليل يف ( يفوتو )
 . ةئمنامثو

 نب يلع نب دمحم ْنِب ٌمساقلا هللاب روصنملا ٌمظعألا ُمامإلا 5

 '""ديشرلا نب دمحم

 رهش َرّشع َيناث نينثإلا َةليل دلُو . نسحلا هيلو ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت دق
 كلذ خويش ىلع ملعلا بلطي لغتشا مث . ةئمعستو نيتسو عبس 4511 ةنس ٌرفص

 دق مهُنايعأو « نوروكذم نوروهشم هُحياشمو ةيعرشلا نونفلا يف عّربف رصعلا

 ثيدحلا يف اهنم ٌةليبن ٌةليلج ٌتافنصم هلو . ُباتكلا اذه مهمجارت ىلع لمتشا
 تاهمألا نم نيثّدحملا بتكو ٍلآلا ٍةمثأ بّتك نيب هيف عمج ( ماصتعالا ٌباتك )
 لبق ٌةينملا هئمرتخا اهنكلو « هٌداهتجا هيضتقي ام ةلأسم لك يف حّجرو . اهريغو
 (7ض دلجم يف ٌرادقملا كلذ ناكو «٠ مايصلا باتك ىلإ الإ ْمُِبي مث هنإف همامت
 يدرُكلا هضرتعاو ٌةعامج هحّرش دقو دلجم يف ( ساسألا ) نيدلا لوصأ يف اهنمو
 هاّمس باتكب ٌيدبعلا هيلع باجأو ( ساربثلا ) هاّمس باتكب نيّمرحلا ٌبحاص

2 
 دمحم نب ديز ٌديسلا هيلع باجأ كلذك« هتمج رث يف مدقت امك ( سارتحالا )

 نيفراعلا ةيدهو ( 11١78 مقر 767 /؟ ) نيفلؤملا مجسعمو . ( 187-187 /8 ) مالعألا 000(

 مقر ١75 -171/5 ) نغألا ضورلاو . ( :14/4 ) نوئكملا حاضيإو . ( ملكه )
 . ( 5919 - 591 /# ) رثألا ةصالخو . ( 6

 نب دمحأ ٌةمالعلا يديس ريسلا رخآ ىلإ جحلا باتك لوأ نم ماصتعالا باتك ممت دق مث (؟)
 نيتثمو نيسمخو نيتنثا ةنس يف ىفوتملا هللا همحر ةرابز ٌدمحأ نب ٍنيسحلا نب فسوي

 هامس ًاليلج ًاسيفن ًاباتك ناكف دمحم نب مساقلا مامإلا كلسم ةمتتلا يف كلسو فلأو

 . ريبكلا عطقلاب مخض دلجم يف ؟ ماصتعالا ءوضب ةقرشملا « مامتلا راونأ »
 ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 ركذ َسيرارك يف ( داشرإلا ُباتك ) هلو هتمجرت يف مدقت امبسح لّمكي ملو باتكب
 . ٌةفورعم ٌةروهشم ٌلئاسمو ٌلئاسر هلو .. ةديج ًةسيفن ٌةديفم ًالوصف هيف

 نم لعتشت كاذ ذإ ٌنميلا تناكو َموهفملاو اهقوطنم قّقحو مولعلا يف قاف املو
 هلمتحت آل يذلا ٍداسَّقلاو روّجلا نم هيلع اولبُج امل ًالاعتشا ةيكرتلا .ةلودلا
 رهش يف كلذ ناكو هتعيابم ىلإ َسانلا ٌمامإلا اذه اعد دالبلا هذه لهأ 27[ ٌعابط ]
 ثرهظ املف ةلمهملا ءارلاو فاقلاب ًةراق لبج يف بفلأو تس 7٠١6 ةنس مّرحم

 « ناكم ىلإ ناكم نم لّقنتي راصف ٍناكم لك يف هل كارتألا ٌبلط ٌدتشا هتوعد
 هتريس ٌباتك اهيلع لمتشا دق ٌبوركو ٌبورحو ٌبوطخ هل ثرج اهنأ ٌلصاجلاو
 ِكارتألا ٌشويج هيلع رثاكتت ًةراتو ةينميلا دالبلا ضعب حتفيف رصتني ةرات ناكو
 ّملعلا هنع نوذخأي نيذلا هباحصأ صّلُخ نم ةعامجو وه بهذيف اهنع هنوجرخُيف
 يضمتف مه نيأ نوردي الو سانلا نع مهٌرابخأ عطقنت ثيحب ضرألا نم ةالف ىلإ
 ٌعضاوم ىلع ىلوتسا دق ةينميلا دالبلا ييف وهو الإ ٌكارتألا ُرْعْشي الف كلذ ىلع ٌمايأ

 يف ناك هنإ ىتح هُريغ هيلع ردقي ال ٍرْبصو ٍةعاجشو مادقإ عم اذكه لاز امو اهنم
 تابن نم نولكأيف مهئافتخا دنع نولكأي ام هعم نمو وه دجي ال دق تاقوألا ضعب
 ةزجانم ىلإ كلذ دعب دوعي ال هنأ ٍدحأ لك نظي ام دئادشلا نم دباكي دقو . ضرألا
 ناكو . ٍراطقألا ضعب ىلع بثو دق وه ْذِإ هعوجر نِم سأي ىلع مه امنيبف ِكارتألا
 ىلوتسا دق ام ىلع هّدي َتْيثت نأ ىلع ِكارتألا نيبو هنيب ٌحلصلا عقو هنأ رمألا ٌرخآ
 همحر ( تام ) ىتح كلذك [ 781 ] ٌرمألا ناكو ٍلابجلا ٌبلاغ وهو دالبلا نم هيلع

 ٌةينميلا ٌرايدلا مهل ثَّمصو هُدالوأ ةينميلا ٍراطقألا عيمج نم َكارتألا جرخأف ٠ هللا
 ساسألا ةتباث ةينميلا رايدلا يف ٌةيمساقلا ٌةلودلا تراصو ٌعزانم اهيف مهل ّقْبِي ملو
 اهيلع تلمتشا دق ٌتامارك مامإلا اذهلو . نيملاعلا بر هلل ٌدمحلاو اذه انرصع ىلإ
 هلو ٌلاطبألا اهنع مجحُي ٌتامادقإو ٌتادّلجم الإ اهل عسّني ال ٌتاداهجو ٌتالّوطملا

 رّحسلا ٍةمسن ٌبحاص هاكح ام كلذ نمف . ئلوط دي هتوعد لبق ٍتاركتملا راكثإ يف

 . عئابط [ب ] يف 21)



 يلع نب دمحم نب مساقلا هللاب روصنملا مظعألا مامإلا ع

 نأ ٍةمجرتلا بحاص ٌديفح نيسحلا نب ٌنسحلا ٌئفوصلا ُدهازلا يخيش ينربخأ لاق

 حيبتسيو ٍرامحلا ّلْكأ ٌشيشحللا لكأي ناكو ةعالخلا ٌديدش ناك ًءاعنصب ًايفوص

 اذإ ىتح ناوُعفألا نومك ٍةّقزألا ضعب يف ٌمساقلا ٌمامإلا هل نمكف ةماع تامّدحملا

 « بقرتي ًافئاخخ ةنيدملا نم جرخ مث ناذآلا نيب نم هّغامد جرخأف دومَكب هبرض هب رم

 ٌعساو « ُبرقأ نّمّملا ىلإ ٍةماقلا لدتعم ٌةعْبَر وهو . ةميظع ٌةوق هل ناكو . ىهتنا
 امهزعشأ نيعارّذلا ُنْبَع اهُميظع ةيحللا ُليوط بفنألا ٌحشأ نينيعلا ٌميظع ةهبجلا

 لّمحتيو هراكملا ىلع ٌُربصي مّلِحلا ديك ةلدألل راضحتسالا ٌعيرس ةرابعلا ٌحيصف

 ىلع مدقي ناك مئاظعلا 237[ ٌلاوهألا ] هكّرحت الو ُعِقاعقلا هُعِزَقُت الو مئاظعلا

 ُرهقو ٌةبقاعلا هل تناك اذهلو «ريسي رفن يف وهو ٌةفّلؤَم ٌفولأ يه يتلا شويجلا
 تراص يتلا ةليلجلا ةلودلا هذه هبقعل دّيمو ةميظعلا ٍةلودلا كلم لازأو « ءادعألا

 نمو نيفئصملا ,لعلا ةمئأ نم وه نم مهيفو . روصعلا نساحمو ٍروهذلا روع نم
 [ ب٠9 ] نيدشارلا ءافلخلا نمو نيديجُملا ءارعشلا نمو نيرغاثُملا ٍداهجلا ةمئأ

 ىلع ُباتكلا اذه لمتشا دقو . نيقئافلا ناعجّشلا نمو نيرّبتعملا ناسرُفلا نمو

 ظعاوملا يف ٌمظن هلو ٠ اهججاتو مجارتلا هذه ٌزارط مه مهنايعأ نم ةعامج مجارت

 ١ : كلذ نمف « ديدهتلاو رزلاو مولعلاو
 اتوٌِّتهلإلادنع هنيدلو انيبثت هسفنل ٌديرملا اذاي

 اتوقاي اولأسي نأ اجّنلا َنْفُس ننلأساو َدمحأ لآ ةقيرط كلسا

 اتوقايلا لكاشُت ٌيِصُحلا لهو مهّريغ َدمحأ لآب َنلِدعتال

 نيدلا يفرش مامإلا نبا هللا دبع نب دمحم ديسلا ىلع اهب دري ٌةديصق هلو

 مارو هسفن ىلإ اعد ْنأ َتقو يدّيؤملا يلع نب هللا دبع ديسلا ىلإ هلو « ٌةروهشم

 : هتضراعم

 ٍمئاعدب هميقأ ٌديرملا انأف ٍلمحم نيد مده يغبت تنك نإ

 مئازعب اهّمالظ ٌليزملا انأف لطاب ةبايَغ يف طبخت تنك وأ

 . تناكو [ ب ] يف قف



 ل دمحم نب فسوي نب دمحم نب مساقلا

 مقألل ًةمقل كّسفن ٌتدجول اهلهأو بورحلاب يلاغتشا الول

 نيرشعو عست ٠١78 ةنس لوألا عيبر نم ٌرشع يناثلا ءائالّئلا ةليل هئافو تناكو

 نب دمحم هللاب ٌديؤملا ٌمامإلا هّدلو ًةفالخلا هدعب ىّلوتو « ماسربلا ةلعب ةراهشب فلأو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هوُكذ يتأيسو ٍمساقلا

 يلازرتلا فسوي نب دمحم نب ٌفسوي نب دمحم ْنب مساقلا 77

 ©”ظفاحلا ُيقشمدلا نيدلا ءاهب ْنب نيدلا ملع

 نبا هل زاجأو ةئمّتسو نيتسو سمخ 516 ًةنس ىلوألا ىدامجج يف دلو

 ىلإ لحرو خويشلا ىلع رادو بلطلا يف نعمأ مث امهديغو َنألع ُنباو مئادلا دبع

 جرخو تاهجلا هذه ظاّفح نع ذخأو « امهريغو نيمرحلاو ٌرْضمو َكَبلعبو بلح
 َسيردت يلوو . ربح يف دقن يلازربلا ٌدقن لوقي ةيميت نبا ناكو ةيدلب نيعبرأ هسفنل

 اهيف تام يتلا ٌةنسلا يهو هدلوم ماع نم هيف أدب ًاخيرات فّلأو ؛ ٌعضاومب ثيدحلا

 نيرشعو عّضب يف ًآتْبث هسفنل عمجو ةماش يبأ خيرات ىلع ًاليذ هلعجف ةّماش وبأ
 . ًادّلجم

 عابتاو ٍقئس َبحاص « ةنامألاو ةجهللا قدص يف ًأسأر ناك هنإ : ٌيبهذلا لاق

 ثيدحلا َبلط ّيلإ بّبح يذلا وهو : لاق ىتح ًاريثك هيلع ىنثأو ضئارفلل موزلو
 هنم ٌتعمسو يف هلوق رّئأف نيئّدحملا طخ ٌةبشُي كّطخ لاقف يطخ ىأر هنإف
 ضار امهنم ٌلكو ِنْيَمْضْخحلا [ 717 ] ٌبَحِصي ناك : ُيدّمصلا لاق . هب ٌتْجَرختو

 يف هّرس عيذُي ٌيناكلمّرلا ٍنباو َةيميَت نبا نم ٍدحاو لك ناك ىتح هب ٌقثاو هتبْحُصل
 : لاقف ٌئبهذلا هحدمو امهنيب تاذ حالص يف ىّمسو « هب ًاقوثو هيلإ رَخآلا

 َِ 00 7 .٠ 0020 0 و المسا 0:
 لياوَعو ْتَدِب ءازجأ زوهظو اهلك ٌيئازخلا شيتفت تمر نإ

 ةنماكلا رردلاو . (593 مقر 198 193/7 تايفولا تاوفو . ( 187/0 ) مالعألا )١(

 نيفلؤملا مجعمو )51١9/4(. ةرهازلا موجنلاو .( 1١9 مقر 784 - 57/؟)

 1١١١488(. مقر 606/5



 يسبكلا هللا دبع نب دمحم نب مساقلا ديسلا ناحل

 يلازرّبلا َمَجعُم ْمّمسا وأ ْعِلط اوَوَرامو ٍدوجولا ّحايشأ قوفتو

 . ةئمعبسو َنيثالثو عست 779 ةنس ِةَجِحلا يذ عبار يف ًابيرغ ةكم ىلإ ًابهاذ ّيفوتو

 27 نسْبكلا هللا دبع نب دمحم ْنب ٌمساقلا ُديسلا

 خياشم ىلع أرقف ملعلا بلط مث بفلأو ٍةئمو نيرشعو ىدحإ ١١11 ةنس دلو

 ذخأو ًاريبك ًامامإ هيف راص هنإف ثيدحلا ٌملع اميس الو مولعلا يف عّريو ًءاعنص ٍةنيدم

 ضعب يف ىلوتي ناكو هب اوعفتناو ٍةقبط دعب ٌةقبط ءاعنص يف ُنسانلا هنع
 ىلع ٌرمتساو ًءاعنص ىلإ داعو ًامايأ كلانه قبو الث فقو ىلوتف 71 ضاقوألا ]

 ولو « انجيويش خيش وهو هِرمُع رخآ يف ةكرحلا نع َفُعضو هُرمع لاطو ملعلا رشن
 1 ١ ةنس تامو ٌةدوجوم ٌةديفم ٌةبوجأو ٌلئاسر هلو ًانكمم كلذ ناكل هنم ٌتعمس

 . 0يفلأو نيتئمو ىدحإ

 (؛ريمألاب فورعملا حالص نب ليعامسإ نب دمحم ْنب ْمساقلا ديسلا 0

 نيتسو تس ةنس هّدلوم ىلاعت هللا ءاش نإ هزكذ يتآلا رْدبلا ريبكلا ةمالعلا نبا

 اهب أشنو  ًءاعنصب اهنم لوألا عيبر رهش َنيرشعو سداس يف بفلألاو ةئملا دعب

 ةمالعلاو دمحم نب هللا دبع ةمالعلا ٍديسلا هيخأك ء ءاملعلا نم ةعامج نع ملعلا دخأف

 ذخأو ثلاثلا مزالو بهرع يداه نب ٌيلع ةمالعلاو . درولا ًدمحأ نب يرابلا بفطُل

 دقو « هنع ذخألا ىلع ٌبكُم نآلا وهو ًامات ًاعافتنا هب عفتناو ٍةدع نونف يف هنع

 ٌحيحص ٌمهفو ٌقيمع ٌركفو ٌقيقد هذ هلو ةضورلا يف ٌرركذملا هُحيِشو وه ٌرقتسا

 نيفلؤملا مجعمو .(780 مقر 14 )1١45/1  رطولا لينو ١18/0( ) مالعألا )١(

 ١4(. مقر )١9/88/4 ملعلا رجهو ( 1٠١54 مقر 567/5)

 . فاقوألا [ب ] ىف (0

 ..فلأو نيتئمو ىدحإ ١70١ ةنس لوألا عيبر يف م

 . [ ةرابز ] ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 15١(. مقر 1809/4 ) ملعلا رجهو . ( 584 مقر 14٠-185 /؟ ) رطولا لين (5)



 ال ينالوخلا ىيحي نب مساقلا

 ٌيذهو مات خالص هلو , ةلدألاب لمعو داهتجالا مولع يف عرب دقو ةدئاز ةنطفو

 نم داثكتساو لومخلل ةبحمو سفنلا ةصاخب ٌلاغتشاو , ٌةداهزو ٌةدابعو 2 نسح

 ل ٌيح نآلا وهو هلاصخ عيمج يف نمزلا تانسح نم هنأ ٌلصاحلاو . ةعاطلا

 . 19١[20 ] لالجلا يذ ةيامح يف حرب ال لاغتشالا ىلع

 ©””ينالؤخلا ئيحي ْنِب مساقلا

 نيتنثا ١١17 ةنس ٌناضمر رهش يف دلو . ٌدبكألا ٌةمالعلا انحش يناعنصلا مث
 مالعلا مهنم اهئاملع رباكأ نم ةعامج نع ذمنأف ءامنصب أشنو ينلآو ةئمو َنيتسو
 انُحيشو َدمحأ نب رداقلا ٌدبع ٌُديسلا ٌةمالعلا انُحيشو لاجرلا يب أ ٍنب حلاص ُنِب ُدمحأ
 َّدمحأ نب يرابلا ُفطل ٌةمالعلا ٌُبيطخلاو ٌيبرغملا ليعامسإ نب ٌرسحلا ٌةمالعلا

 يف ٌةبلطلا هب عفتناو َنارقألا قافو مولعلا عيمج يف عّربو . ءالؤه ٍريغو « درولا
 هيلع ٌتأرقف هب ٌتعفتناو هّتمزالو بلطلا لئاوأ يف هنع ُثذخأو ٍنونفلا عيمج
 ًاعيمج يصيبخلل اهّحرشو ًاعيمج يتفملا ديسلل اهحْرشو وحنلا يف ةيفاكلا
 فرصلا يف ةيفاشلاو « هرخاوأ نم ًاريسُي ًائيش الإ ٌيضولا َحْرشو "” اهيشاوح ]و
 يزاريشلل هحوش و قطنملا يف دعسلل َبيذهتلاو ؛ ًاعيمج هللا بفطل خيشلل اهَحْرشو

 هتيشاحو دعسلل ٌرّصتخملا هّحْرش دو حاتفملا ّصيخلتو ًاعيمج يدزبلل هحرشو ًاعيمج

 ًاريسي ًاتوف الإ اهتيشاحو اهَحْرْسو لؤسلا ةياغ لوصألا يفو ًاعيمج هللا فطلل

 يشاوحلا نم اهيلع امو يفتح المل اهحرشو ثحبلا بادآ يف ةيدّضعلا ةلاسرلاو

 ثيدحلا حورش يفو ًاعيمج هل اهتحرشو رجح نبال ةبخّتلا حالطصالا ملع يفو
 هللا همحر ناكو مدقت ام ريغ هنم ٌتعمس يلعلو ديعلا قيقد نبال ٍةدمٌعلا حرش ّضعب

 ىلع بلطلا يف انّقفارت مث هنم ًاَعضاوت ديفتسُملا ةحراطم ثحبلا يف ينُحِراطي
 نب ٍنسحلا ةمالعلا انخيش ىلعو دمحأ نب [ 517 ] ٍرداقلا ٍدبع ٍةمالعلا ٍديسلا انخيش

 )١( ةنس هللا همحر يفوت مث ١11457 فلأو نيتئمو نيعبرأو تس .

 مقر 180 184 /؟ ) رطولا لين قف 3417 ( .

  )9ب ] نم ةدايز [.



 رصم ناطلس هوصناق ناطلسلا 4م

 « لئاسر اهيلع لمتشي لئاسم يف ٌثائحابم هنيبو ينيب ثّرجو َيبرْغملا ٌليعامسإ
 هدي تاذ ةلق عم ايندلا بصانم ىلإ ِتّقلتلا مدعو عضاوتلا يف هّلثم يانيع رت ملو

 امب يفتكي ناك ثيحب هُريغ اهيف هُقَحْلي ال ٌةقيرط دهُرلا يف هلو . همراكم ةرثكو
 ٍنّسحلا هطخب هُحَسني ام ةرجأ نم هل لّضحي امو نآرقلا ٍةوالت ةرجأ نم هل لّضحي

 هرمع لاط ولو هفّرع نم رِهبَي ام قث قئاقدلا ّلحو كاردإلا ة ةعرّسو ٍمهفلا ةوق نم هلو

 نم يناثلا مويلا يف هللا همحر ( تامو ) 27[ باجُعلاب ] ءاجل فينصتلا ىلع لبقأو

 . ""فلأو نيتثمو عست ٠9 1١ ةنس لاوش رهش

 ©«رضم ْناطلس هوصناق ُناطلسلا 5707

 فرعي ال ًايّمَأ ناكو يابتياق ٍناطلسلا كيلامم ّدحأ 24[ ٍرمألا لئاوأ ] يف ناك

 )١( بئاجعلاب [ ب ] يف .

 اهيف بلطي ًاتايبأ روكذملا هخيش ىلإ ٌيناكوشلا يلع نب دمحم مالسإلا خيش بتك املو قفز

 هلوقب هعيش هباجأ بتكلا ضعب يف هيلع هارت :

 هيربلا ريخ ٌيبنلا لآ لآ لا ملع ظفاح ِهلإلا نيد رع

 هّيفخ ريغ هيدل ًانالو  ًالصأو ًاعرف مولعلا عيمجو
 هيلهأ ةنيز ٍنامزلا ٌرْخف تنأ  3هيجتملا ٌميرك الخلا ٌلامج

 هّيرد : بكاوك ل هتغَص دق يذلا ٌماظْنلاو ٌرِقتلا كلو

 ملعلا يف ةءافص يعدي نم لك
 دعو ؟*زاجنإ ينم متبلط دق
 اطلاانأ نوكأ نأب قيقحف

 ٌرقُم ريخ زيزعلا ٌموي نأ
 ًادوعص يلاعملا يف هللا كداز

 . 1”١١3ص يناكوشلا ناويد رظناو . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 هيفتلا سكع ىدل اذه نإ

 هيلمكألا ةدافإلا كنم بل

 هيندلا روصقلا ةبتُر يفوحو

 هيعذول ةركفب ٍناعيب

 هّئيشعو ٍةرسم يف ٌةركب

 . هلزو ميقتسي اذهبف « زاجنإب وأ زاجنإل هلعل (*)

 نيفلؤملا مجعمو .(1؟1844-١/917) ةرئاسلا بكاوكلاو . ( 1487/5 ) مالعألا ()

 .(1١١-7١8و؟*/8) بهذلا تارئشو ١١١١٠١(. مقر 505/5

 . هرمأ لوأ [ب ] يف (4)



 414 يفرشألا يدومحملا يسكرجلا يابتياق ناطلسلا

 يابتياق ٌناطلسلا راصو « ُبيشلا هيف عّرش دق ٌديبك وهو هدالب نم ٍبلُج هنأل ًائيش
 ىتح نئازخلا نم هّننكمو دنجلل َلاومألا تلذب يتلا يهو هتجوزل ًاخأ هنوكل هيقري

 ق كو هوعلخ مث رش ةعبسو نس اطلس 5 ٌرمتساف يابتياق ٍناطلُسلا دعب هوكّلم

 ملو « ٍناريمأ هدعب يلوو ( 405 ) ةنس ةكلمملا نم هوجرخأو فرشألاب بّقلت

 « يروُعلا هوصناق ٍناطلسلا ةيلؤت ىلع ٌدانجألا عمجأ مث ةنطلسلا يف امهُمدق ْتْثي

 رابكلا ًءارمألا ّنكلو مهرقحأو ءارمألا رغصأ نم ناكو « هركذ مّدقتملا ٌريغ وهو

 نأ دعب لبقف اذه اوّلوف « ضعبلا مهضعب نم ًافوخ ةنطلسلا ىلع مادقإلا اوّماحت

 ةنس يف ةنطلسلا ّيلوف كلذ هنم اولبقف هّعْلَخ اودارأ اذإ هنولُثقي ال مهنأ مهيلع طّرش

 ًاميظع ًاتابث ةنطلسلا يف هّمدق َتَبْف ريبدتلا ّيوق ءاهدلا َميظع ناكو (403)

 ٌعزانم اهيف هل َقْبِي ملو ٌةكلمملا هل تقصو مهانفأ ىتح ءارمألا ٌرباكأ يقي لاز امو

 ٌثيراوملا هببسب تعطقناو سائلا لاومأ بهتناو فْسَعلاو ملظلا ىلإ لام هنكلو

 ميلس ناطلسلا هيلع هللا طّلسف مهلاومأل هذخأ نم هتعاط تحت نمو ّرصم ُلهأ ّجضف :

 تحت ةمجرتلا بحاص لف ظاصت امهنيب عقوو هرايد ىلإ هازغ هنإف مورل اطلس

 ىلإ تراصو ماشلاو ّرضم ةكلمم ىلع ٌميلس ٌناطلسلا ىلوتساو ليخلا ِكبانس

 . ةئمعلستو نيرشعو ثالث 977 ةنس يف كلذ ناكو نآلا ىلإ هدعب نم هدالوأ

 يفرشألا يدومحملا يسكرجلا يابتياق ناطلسلا 6

 2"'ةيرضملا رايدلا كلم ُيرهاظلا مث

 رايد ىلإ ٌدومحم هل لاقي ٌرجات هب مدقو ةئمنامثو نيرشعو عضب يف ًابيرقت دلو

 هكلم مث يابسرب ٌفرشألا هارتشاف ةئمِنامثو نيثالثو مست 27[ 884 ] ةنس يف ضم

 راص مث « ةناخلبط ريمأ مث ةرّشع ريمأ راص ىتح مدخلا يف ىقرت مث قمّفج ُدهاظلا

 نيفراعلا ةيدهو 1١1١١1(. مقر ( 503/9 ) نيفلؤملا مجعمو .(188/6 ) مالعألا )١(

 . (5/8-9) بهذلا تارذشو . ( 700 ؟1//١917) ةرئاسلا بكاوكلاو . ( 384/0 )

 . ( 591 مقر ؟1/١١) عماللا ءوضلاو

 .[ ب] نم ةدايز (؟)
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 تبثو ( 8177 ) ةئس بجر 7[ رهش ] ثلاث ن نيتثإلا موي.يف ًاناطلس راص مث ًاكباتأ
 ءاملعلل ًابرقم ريخلا لاعفأ ىلع ًالبقُم راصو تبيه ثنكمتو ةنطلسلا يف هُمدق

 نع ًافيفع ٍلْيَملا ًةيّلك ملعلا ىلإ ًالئام ةدابعلا ٌريثك ٍلّدعلا ٌريثك ءارقفل ًابحُم ءاحلّصلاو
 ٍةسكارججلا كولم يف ٌريظن هل نكي مل رهدلا تانسح نم ًةنسح « كلولملا تاوهش

 نساحملا نم لعفو هتنطلس مايأ يف جحو « ِكارتألا كولم نم مهلبق نميف الو
 عاونأ نم ريثك يف ٌتارامع هلو ٠ ماعلاو صاخلا ىلإ نسحأو هٌريغ هلعفي مل ام
 [ ب١9 ] نم ًاريثك ركذو عماللا ءوضلا يف هّئمجرت ٌيواخسلا لّوط دقو « ٍتابرُقلا

 نم ةمجرتلا لعجف اهوُفص رّدك هنكلو كولملا نم هُريغ اهيلإ ٍدتهي مل يتلا هتساحم
 هنأ ٌببسلاو « هريغ ةمجرت يف كلذ لعفي ملو ًادج ًادراب اعْجس اهرخآ ىلإ اهلوأ
 ةنس يفو ًةديج ةمجرت مالعألا يف ٌنفنحلا نيدلا ُْبطق همجرت دقو هل ًارصاعم ناك
 قفنأو كاذ ذإ ًاضيرم ناكو نيرخآ لوو ءارمألا نم ةعامج َلزعي نأ دارأ ( 01
 صُقني ةراتو [ 115 ] هٌكعَو ديزي ًةرات ٌرمتساو ٍرانيد بفلأ ةئمتس ّوحن ببسلا اذهب

 نيب ٌفالخلاو هنع َسمانلا ٌبجبح ثيحب هكعوت دازو زجع نأ ىلإ َدَّلجلا رهظُي هنكلو
 هدعب ًاناطلس راص يذلا وهو هتجوز وخأ هوصناق هئارمأ مظعأو ٌديازتم هركاسع رئاس
 40١ ةنم ةدعّقلا يذ ٌرشع عباس ٍدَحَألا موي ةمجرتلا ٌبحاص ( تامو ) مدقت امك
 . ةئمعستو ةدحاو

 «9ينامكرتلا دمحم نب فُسوي ارق 9

 دعب ىلوتسا نأ ىلإ ٌلاوحألا هب تلقنتف ةلاحرلا نامكرتلا نم هرمأ لوأ يف ناك
 َناجيبرْذأو َنيدرامو دادغبو ٌريربت كلم مث : مجعلاو برعلا قارع ىلع كنلروميت
 مث سفن فلأ نيعبرأ يف بكري ناك ىتح هلكلمم ثعسناو اهالاو امو ركب زايدو

 ٌبرح وميت نب زم ٍنب ركب نب زرم نيبو هنيب عقو مث ( 741 ) ةنس لصْؤَملا كلم

 .[ ب ]] نم ةدايز (0)

 . (4 مقر 570/5 ) رمغلا ءابنإ (5)



 و3قأ١ يناورهنلا نيدلا ءالع نب نيدلا بظق

 هنبا نطلسو قارعلا كلمب 2©'"دمتساو ( 811 ) ةئس يف ةمجرتلا ٌبحاص هلتقف

 ناكو ٌروميَت نب ْخُر هاش مهنم كولملا نم ٍةعامج عم ٌغئاقو هلو َدادغبب هاش دمحم

 ٌةأرما نوعبرأ هتحت ناك هنأ هنع رهتشاو نيدب كسمتي ال بلقلا ّيساق ملظلا ٌديدش

 ًايبسو ًالّثَق اهّلهأ رّمدف نادلبلا ضعب ىلإ ازغ هنإ ىتح ءامدلل ًاكافس ًاعاجش ناكو
 . ةئمزامثو نيرشعو ثالث 871 ةنس ةدعّقلا يذ يف تامو نيمهردب ٌيبصلا عيبو

 20[ يدنهلا ]'”يناورهّتلا نيدلا ٍءالع ْنِب نيدلا بطق
 22 يقنع لا 4 لا مث

 ٍنيلضألاو ٍريسفتلاو هقفلا يف فيرشلا مرحلاب نيسّردملا ُدحأ ُديبكلا ٌملاعلا

 نم كلذ فرعي ٌةميظع ٌةحاصف هلو ةكم فارشأل ًءاشنإلا بّتكي ناكو مولعلا رئاسو

 فوم وهو ( ينامثعلا حتفلا يف يناميلا قربلا ) هاّمس يذلا هقّلْؤَم ىلع علطا

 دحأ خي ال كارتألا دنع ِءاجلا ٌميظع ناكو ( مارحلا هللا سيب رابخأ يف مالعألا )

 ًءاطعلا هنوطعُي اوناكو ٠ هريغب نوضتري الو هب فوطي يذلا ومو الإ ء مهئارتك نم

 ءاهجاتحي نمل اهلّذبيو بّتكلا سئافن مهنم هّلّصحي امب يرتشي ناكو ّعساولا

 ًاريثكو نيتاسبلا يف تاهُنتلا ٌريثك ناكو «هريغ دنع عمتجي مل ام اهنم هدنع عمتجاو

 ةيافكب موقيو ءابدألاو ءاملعلا نم ةعامج هعم بحصتسيو فئاطلا ىلإ جرخي ام

 ليذ يف يدمضلا هّنوم خّرأ اذكه ةئمعئستو نينامثو ٍنامث 844 ةنس تامو عيمجلا

 نيرشعلاو َسداسلا تْبسلا موي يف َيفوت هنأ هخيرات يف يماصعلا لاقو لابؤغلا

 لاقف هتوم مهضعب خرأو : لاق . نيعستو ةثمعست 99٠ ةنس يناثلا عيبر نم

 )١( ٌرمتسا هنأك .

 ىلإ ال دنهلا نم ةيرق ىلإ ةبسن هريغو مالعألا مالعأ يف هطبض امك ماللاب يلاورهنلا (؟)
 . ملعيلف فنصملل فاحتإلا نمو انه امم مهوتي امك ناورهنلا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . [ب]] نم ةدايز 2(
 . ( 1779/1 ) نونظلا فشكو . (5/5-7) مالعألا قحز
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 .دحاوب هتوم خيرات ىلع ديزي وهو لاق مث ( ةكم ءاملع لجأ نيدلا ٌبطق تام دق )

 اناني

 207يروصنملا َىلغُملا اغّبتك 1

 هجولا ٌريغص ًاريصق رمسأ ناكو 508 ةنس راتتلا ِكلم وكالُه ركسع نم رِسأ
 مل فرشألا لود يف دادزا مث روصنملا كمل ةلود يف مظعو ٌلاوحألا هب تلقنتو
 51 ةنطلسلاب لقتسا مث ٍةكلمملا رومأ ىلع بلغو ٍرصانلا مايأ يف ةباينلا يلو
 ىلإ هجيوت مث صفح ىلإ هجبوتو ( 144 ) ةنس مرحملا رش ٌرشع ّيداح يف كلذو لداعلا

 داع امل مث . َدَحْرَص ةعلقب هونججسو هورّسأو هئارمأ نم ٌةعامج هيلع نوف رم
 ًاعاجش ةنايّدلا ٌرومأ رثؤُي ٌرشلا َليلق ناكو « ًةامحب آبئان هلعج ةنطلسلا ىلإ ٌرصانلا
 غلب ىلإ ّرضمب ٌميظع ءالغ هتنطلس يف عقوو « ةيعرلا يف ًالداع نطابلا ٌميلس ًامادقب

 موي يف تام ىتح ٌميظع ٌءابو ةرهاقلاب عقو مث ًامهرد نيعستو ةئم َبَدزإلا ٌرعس

 « مهريغ نع ًالضف سفن فالآ ٌةعبس ٍلاملا تيب ناويد يف مهّتاريم طيض نمم ٍلحاو

 تامو ًاعيمج اوتام كلذك لعف هنأ الولو ءارمألا ىلع ًءارقفلا ةمجرتلا ٌبحاص قّرفف
 . ةئمعُيسو نيتنثا ١7/ ةنس رخنلا موي يف

 انكايسي

 ةرهازلا موجنلاو . ( 50 مقر 1١9 518/7 ) تايفولا تاوفو . ( 1197/0 مالعألا )١(
 . (541 مقر 755 / ) ةنماكلا رردلاو . (ه/5) بهذلا تارذشو )686/8-70١(



 وو رداقلا دبع نب دمحأ نب يرابلا فطل  ماللا فرح

 [ 5560 ] ماللا فرح

 ("'ينالثلا دزولا“'”[ نب ] رداقلا دبع نب دمحأ ْنِب يرابلا ْففطَل 7

 ّملعلا ذخأو الثب أشن , اهئاملع ريهاشم ٌدحأو َءاعنص ُبيطخ عناعنصلا مث

 ءاملعلا نم ةعامج نع ذخأو ًءاعنص ىلإ لحترا مث ءاهلهأ نم ةعامج نع [ 97 ]

 نع ذخأو عفتنا هبو « ّيسْبكلا ٍدمحم نب مساقلا ةمالعلا ٍديسلا ةمزالم نم ٌرثكأو

 ٍثيدحلا ملع اميس ال مولعلا عيمج يف عّربو نطاق دمحم نب َدمحأ ٍةمالعلا يضاقلا

 ٌيدهملا ٌمامإلا هلعج َءاعنص ىلإ هلاحترا دعبو « نيزّربملا نم امهيف هنإف ريسفتلاو

 ُمامإلا ثام ىتح كلذ ىلع رمتساف ءاعنص عماجب ًابيطخ ٍنسحلا نب سابعلا

 هللاب روصنملا رصعلا ٍةفيلخ 7[ انالوم مامإلا ] ةفالخ يف رمتسا مث « ٌيدهملا

 ىدحإ ١١7١1 ةنس ٌنايعش َسداس تبسلا موي يف ( تام) نأ ىلإ هللا هظفح

 ةمالعلا ةمجرتلا بحاص َنبا ةباطَّخلا يف انالوم ماقأف ؟'[ يفلأو نيتئمو نيرشعو

 ٌبحاص ناكو . هتمجرت يف مدقت امك يرابلا بفطُت ّنب ٌدمحأ َعقضملا بيطخلا

 لابقإلاو سفنلا ةّصاخب لاغتشالاو « ٌحيحشلا ٌعرولا اهنم رومأ يف ًادّرفتم ةمجرتلا

 ٌعامجنالاو ُنشاشبلاو عضاوتلاو قلخلا ٌنسحو « ةعاطلا نم ٌراثكتسالاو ةدابعلا ىلع

 امب اميسال « تاوّبكلاو تاوفهلا نع ٍناسللا ظفحو « هنم دب ال اميف الإ سانلا نع

 الإ هئاسل قطني ال لب ءىش كلذ ىف هنع ظفحُي ال هنإف « ةميمنلاو ةبيغلاك ٌةعبت هيف

 «هللا لوسر ثيداحأو هللا باتك ٍريسفت ءالمإب وأ «ريكذتلاو ظعولابو هللا ركذب

 ىوسب ؟*”[ ٌلْغش ] هل نكي ملو ٠ ايندلا ينب لاوحأ نم ءيش ىلإ ٌتافتلا هل سيلو

 .[ ب ] نم ةدايز )١(

 .( 14 مقر 181-1548 )١/ ملعلا رجهو . ( 7248 مقر 188-184 /؟ ) رطولا لين قفز

 . مامإلا انالوم [ ب ] يف (9)

 . فلأو نيتئمو رشع دحأ 1؟١١[ب ]] يف (4)

 . ةلغشإ[ ب ] يف (5)
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 ٍةحاصف عم « ٌريثأت سوفنلا يف همالكلو ٌعقو بولقلا يف هظعولو « ةرخآلا لامعأ
 ٍلامكو لكش ةحالّمو ٍةبَّش رونو ٍةئيه لامجو « لقع ٍةحاجّرو تمس ٍنسُحو ٍةدئاز

 « هعومجم يف هّلثم هدعب فّلخي مل“ 7[ و ] رهدلا نساحم نم هنأ ٌلصاحلاو
 فلسلا طمن ىلع يشملاو « ٌةنسلا هب تءاج امب لمعلاب ٍةبْعَر ٌلمكأو ةيانع ٌعتأ هلو
 ٌردقي ال ٌنسح ٌكلسم ميلعتلا نسح يف هلو « يأرلاب ''1[ ٍديلقتلا ] مدعو حلاصلا
 ىبحي نب مساقلا ةمالعلا انخيشك ءاملعلا رباكأ نم ٌةعامج هب جّرخت دقو ىذيغ هيلع
 فطُأ ٍنِب دمحأ ةمالعلا هدلوو « ريمألا ٍدمحم نب هللا دبع ٍةمالعلا ٍديسلاو ينالؤَخلا
 ٌفقاومو َنآرقلا هريسفت ّنلاجم ُثعمس انأو « ٍرصعلا ءاملع نم ءالؤه ر ريغو يرابلا
 جئاوح ءاضق يف هسفن لدبي ناكو طقف ًاروضح كلذ ناك نكلو ء«ثيدحلل هّْيالمإ

 .اهيف قافو اهكّلس الإ ريخلا قرط نم ًاقيرط كرت دي ملو كلذ يف غلابيو هب نيعتسي نم
 ٍملعلا له لهأ نم ةعامج نع ذخأ ءاملعلا رباكأ نم ناك ٍةمجرتلا بحاص ُدلاوو

 ٌققحملاو هرُكذ ٌمّدقتملا ٌّيمْيَحلا ٍدمحم ب نمحرلا ٌدبع ديبكلا ٌثّدحملا مهنم
 هبلغ اذإو هللا باتك سردب ليللا ىبحُي ب ناكو « يلبقُملا يدُهَم نب حلاص ٌةمالعلا

 ناكو « ٍنونف ةدع يف ًابتك هطخب لضحو « ةوالتلل دوعي مث ًاليلق اثكتم مان ٌمونلا
 . ىلاعت هللا هافوت ىتح كلذ ىلع ٌرمتساو الث ةنيدمب بطخي

 دمحأ ْنِب هللا فطل
 «9فاخج دمحأ نب هللا فطل نب دمحأ نب هللا فطل نبا

 نينامثو عست ١18 ةنس َنابعش ففصن دلو . أشنملاو ٍرادلاو ٍدلوملا ٌيناعنصلا

 .[أ11] نم ةدايز (1)

 . ديقتلا [ب ] يف (9)
 نيفلؤملا مجعمو .(149 مقر )189/5  191١ رطولا لينو ٠ (747/0) مالعألا 6

 ملعلا رجهو . ( 361 مقر 1737-778 /7) نغألا ضورلاو . (117410 مقر ال4 /5)
 .( 66 مقر :58- ال0
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 ديسلا ٌةمالعلا انّخيِش مهنم رضعلا ءاملع نم ةعامج نع ملعلا ذخأو « بفلأو ةئمو

 ٌةمالعلا انُخيشو ٌلالجلا هللا دبع نب ٌيلع ةمالعلا ٌديسلاو « ٍرماع نب ميهاربإ نب ٌيلع

 نم ءالؤه ُريغو ٍرداقلا ٍدبع نب ميهاربإ ًةمالعلا ٌديسلاو ينالؤَخلا ىيحي نب ٌمساقلا

 يناعملاو قطنملاو فْوّصلاو وحنلا يف يلع أرقف ًاليوط ًارهد ينمزالو ءاملعلا نايعأ

 ءاملع نايعأ نم راصو اهّلك فراعملا هذه يف عّربو ثيدحلاو ٍلوصألاو ِنايبلاو

 رصعلا ءاملع نم ًاريثك ثحابو ٍةغالبلا تاقبط ىلعأ يف هّبلاغو ٌنسحلا ٌرعشلا مظنو

 ؛ مهِضعب وأ هخياشم ىلع اهّضرعي مث هل 227[ رهظ ام ] اهيف بّتكي ةديفم ثحابمب
 عمُج ول ثيحب ريثكب كلذ نم ىلإ بتك دقو ةبوجألا نم ٌضارتعا هيف ام ضرتعيو
 [ 7551 ٌظوفحم كلذ بلاغ لعلو « ًادلجم ناكل تاباوجلا نم هيلع هّيتكأ امو وه

 .٠ ليلقلا هنم يدنعو هيدل

 ُعيلب ظفللا ٌحيصف « ةرابعلا ٌحيلم ظّْفِحلا ٌنسح مهفلا ُدّيِج ِكاردإلا ُيوق وهو

 َرشْلا بتكيو ع بعت الب ٍتقو عرسأ يف ةليوطلا ةديصقلا مظني « « ٍرثنلاو ٍمظنلا

 ريثك ثيدحلا ٌعتمُم سفنلا ٌليوط وهو « ٍركفت الو ٌورت الب قئافلا ٌمجسلاو ّنسحلا

 « ناسحلا صصقلا نم هدّرسي اميف ددرتي الو مثعلتي ال ةيبدألا تاظوفحملا

 نم مار اذإ « ٍرْدِص ِةَعَس عم ةقيقدلا ثحابملا يف ٌةكّلم هلو لاط نإو ٌنسلجملا

 هل حال اذإو « نف ىلإ نف نم جرخي لب عطقني مل ثحب يف هّعَطقب نأ هّتحابي
 هبضغأ نَم ىلع دقحي داكي ال ثيحب « ٌةدئاز ردص ٌةمالس هيفو . هل داقنا ٌباوصلا

 ةعاطلا ىلع ٌلابقإ هلو رصعلا نساحم نم نآلا وهو «٠ هنودب هديغ رثأتي امل رّئأتي الو

 هّليلد ناك امب يلابي ال قحلل ٌةبحم هيفو ٠ برطملا هتوصب ِنآرقلا [ ب47 ] ةوالتو
 نآلا وهو فلاتخ نم هفلاخ نإو حيحصلا ليلدلاب ديقتيو لاق نم هب لاق نإو ًافيعض

 نم اذه ريغ ينم عمس دقو ىقتنملا يحرش يفو ٌيراخبلا حيحص يف ىلع أرقي

 )١( رهظيام[ب ] يف .
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 هيدل راصو شنح يلع نب نسحلا :قمالعلا ريزولاب صتخا دقو .٠ اهريغو يتافلؤم

 « ٍنونف ةدع يف امهنيب ٌةثحابملا ٌقمتست تو 0 تاقوألا بلاغ يف هُقرافي ال هيلو ةلزنمب

 كلذ نم لّصحت امب ّيلإ السرأو ثحبلا يف يناكّرشأ ٌفالخلا امهنيب لاط اذإو
 يف ةبغرلا يف هل نم نآلا ملعلا ةبلط يف نكي ملو « امهيلإ هٌمِجرَأو رهظي ام بّتكأف

 اهّتبتك ٌدئارف دئاصقب ينحّراط دقو « ةمجرتلا بحاصل ام رارمتسالا ىلع ةركاذملا

 ٌتزَوح يذلا عوبسألا يف لإ هّبتك ام كلانه هّبتكأ مل اممو . يرعش عومجم يف
 : هذه ىلوألا ٌةديصقلا ناتديصق وهو مجارتلا هذه هيف

 هتايحب يذلا لؤسلا ىهتنم ىلإ
 ّنلا اهلوح ماح يذلا معلا ةلود ىلإ

 سا امثيحو ٌراخفلا ماق امثيح ىلإ

 بلا امثيحو رادتسا ٌعقنلا امثيح ىلإ

 لا بئئاحص يف العلا طخ امثيح ىلإ

 لا 20[ يدتبت] ثيح ِةّينمُأ ىهتنم ىلإ

 اهب ٍةوبر ىلإ انَغ ةضور ىلإ
 ُتقثدت هاد نع ملع رحب ىلإ

 الو ىَقّتلا رجحب الإ يبّرام ّىتف
 ًايحاس لئاضفلا نيدايم يف ىرج

 ابيل نم ةحاصفلا ٌيدث هّعضرأو

 هملع قيقحت ٌرامثأ ثفطتقا اذإ

 ٌةوشن مكلا ةضور يف دوغ نِإَو

 لا غئاصب ذم ٌرعشلا هيدي نيبو

 . ىدتبم [ ب ] يف 2022(

 . هتمسو [ أ ] يف فق

 . ترتها : هلعل (9)

 ٌدجملا ٍةلضانملا قاس ىلع موقي

 دْحِجلاو ُرْفكلا اهحوُس نع ىنثناو ىقس
 ودبي امثيح ىهتنا ثيح العلا ماقت
 ٌدْوُجلا ْدَّمّضلا تّدتشا ثيح ٌدتاو

 دبعلا يهدزي اهب ًاراثآ نساحمل

 ردعت ٍةليِغ وذ ماق ْنِإ يتلا ايانم-

 دْفّولاو ٌدئاوفلا وبرت هب ٌنِيعَم
 دزولا بذعّتسا اهب قيقحت ٌلوادج

 دهزلا ؟"![ هتّميشو ] الإ ًالضاف اشن

 دقحلا هّريغ ئهد امل اضّرلا َلويذ

 دهملا رّبكلا ىلع ًاقح ىأرف ون
 دقعلاو ٌّلحلا فعسأ يركن ٌلمانأ
 ُدْلُجلا اهُمطاعم ””تّرُم هلبالب

 دْرُج ٌةطْيِر اهّيط يف امو يفاوَق



 هزارطب ام ٌروشملا هل كاحو

 زجعُم َريغ همالقأ ثّرجتاامو

 هييتأ ©[ دف ] سانلا يف أشن املو

 دمحم قلخي ًاناسنإ ٌتثدهاشو

 اهمكحب يلايللا ينتلامتسا نيحو

 امنإف ًاهمابتنا يسفن ْيأ ثيدانو

 دمحم ٍرينملا ٍرْذبلا انخيش يفو

 هرذص ٌملع يذلا ُدحبلاو ٌدبلا وه

 هّدادو نأ سانلا يف يدقتعُمو

 ٌةحيرق هثهّجو ًاماظن كيلإ
 : تايبألا هذهب ””ثبجأف

 زلا ةنيزو ٍناوألا ّرخف اي كنم ىتأ
 ادغ لب يراردلاك لب ال ٌردلا امك

 ٍةفصضن بر نكي مل نم ىسع اذامو

 ٌةريثم يهو قفألا- سسمش رض لهو

 ىرولا ىدل ٌمّضخلا رحبلا ىلع اذامو
 ىنُّدلا يف بئارتلا ٍءاضيب ُثيع امو

 هل لقف ِدُم ٌدهَّشلا اذه لاق نمو

 عطاقب سيل ٌفيسلا اذه لاق نإو

 ادغ نمف تّلج هللا فطُأ ٌبقانم

 ىدتراو ٍّرعلا جرذم يف ىقَر دق ئتف

 . اذه [ ب ] يف 260

 . 157 يناكوشلا ناويد رظنا (؟)

 ُهْرُب يبأ لاقو ٍراَقب ٌروُتخِبَت
 ُدرَفلا ٌرهوجلا هقيقحت يف ٌقّكني
 [ 551/1 دولا اننيب هثيفاو ذإ حفاصف

 ودعي بّرط نم قوشلا ماقو ٌتعجر

 دصقلا اهنود ٌةوسأ يرذق ةعفرل

 ٌّدملا رّرَج نإ بالطلا ىلع ٌضِيِفَي
 دمحلا اهب لانُي يتاللا ِبَرُقلا نم

 ٌدرفلا ٌدهوجلا هنود ماظن نام

 ودبت ذإ ُسسمشلا وه لبال امسلا ردبك

 دحجلا نّسحي اذ لثم يف لهو لوقي
 دمرلا ُنيعألا اهرون نع تقع اذإ

 ُدرِقْلا هيناوج ىدحإ يف لاب اذإ

 [أة9] دهج هلام ؟)[ةْدُعَل وذ اهفاع اذإ

 دهشلا اهب رم ٌدُّملا كيف ٌةرارَم
 ّدحلاو ٌلْضْفلا اننيبام هٌدح لقف

 هرلا لطب اهب ٌالْيج اهددري
 دجملا هل ًاعوط داقناو ىدُهلا بوئب

 . ناويدلا نم هانتبثأ ام باوصلاو ةبتع وذ طوطخملا يف 2(
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 دعلا ٌددؤُملا وه هيداعأ مغرب الُعلا نم باب لك يف هُدُدؤُسو

 يتلا تايبألا ةعبرألا يف راشأ دقو ٠ ًاقباس اهيلإ ٌراشملا ٌةيناثلا ٌةديصقلا هذهو
 هب فّرعُي يذلا هرثن نم ًارثن اهلبق بتكو « هزكذ مدقتملا ريزولا ىلإ اهرخآ يف

 : لاقف هانفلسأ ام قَدِص

 نم قابطإلاب رصعلا ظفاح  ماقملا ةعفترملا لضفلا ةبعك مجعلاو بّوَعلا نم
 ٌنُمضتْلا كلذ هللف هدماحم رئافدلا ُنوطب ٌبتنّمضت نم . ماربإلاو ّلحلا لهأ

 نم يبحُملا . ماملإ مظنلاب هل َنَم ايعأف عيادبلا عياورب هُّملق ىرجو . مازتلالاو

 ئاد ١ .ذهنم لك ٠ : سرادملا عب

 قا رمز كات اسأل

 امربأ اميف قوشلا ةسبلاغأل

 يبلا ركذت دنع َبلقلا ٌنلَغشألو

 ىوهلا رمخ نم ّوهللا يناقس دقلف
 اجم نع نئهنأ تنك دق نأ دعب ْنِم

 الو مثإ الف حاصلا ضاحأو

 ًةيِجَت ُتدُق ٌرعلا ماقم ىلإو
 عإ ٌتاذ ابر اهُعبتتف يرسجت
 امنإو هيلإ ئعستام رذت مل
 ٌدصقم اهنم ّلحرلا ّلظأ ىتح
 هّنحت ًارامخ ٌثفشك ةحيلمو

 .[ب]1 نم دايز 0

 سراد ورث

 يو ةديصقلا ©[ هذهب 1 ريدصتلا اذه دعي ركذ

 ٠ لئاضفلا ٍناديَم ةبْأَح يف قاسلا .
 ةولَس ٍنميلا ءالضف ايا

 ىلإ لفل ديعُيو ٠

 00 ىوجلا نم م ٌنِيَقْطَألَو

 امئأتو ىبأ نإو ٍناسِحلا ضس
 امصعتسُم ىدهلا ىلإ تدعو ًاحّدق
 [ 571 املا عيطأ الو يفالّتسلا ةبن

 امرح نَم انخلاب رُجزأو كنج

 امِتْحَي نأ اضرلاب ابر ٌتوَجرو
 امظلا لمتحت ّياوه نود ٌرَّدلا يف
 امسلا هبكارب يسفلُي الق راص

 امُعنألو اضرلا اهلّوخت لج

 امرْشَملا ئسنتف هب قوقحلا ُبجت
 امظعألا ٌداوسلا هب دوقت مق
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 يتروفاك نع تاّبللا تلاحأو

 اهب بفلك ٍةفع يذ ىلع ثّولو

 ًادروم تباطتساو ًارازَم تأنو

 ايحلا اهعنمي ٌءاضيب ٌةزومرم

 لا ةجيتن نيبجلا ةرفاسب ىعدُت

 همك ةسيفنلا لذب نمل تسيل
 ٍةيتف سرشأ ظحللاب ثلزان ول
 ُتفلختو اهديمع لصوب ثّدعو

 ًةّجحم ءاجو ًةرذعم ناسبأو

 ةرارح َرنِإ لصولا ُدرب ناك ول
 يف لاثمألا ٌُبرضي يلثم لوقيو

 نإو ولْسي ىوهلا اخأ "”[ربسحي ال]

 هّيلقو َلودَعلا عمتسي ٌتصلاف

 ىوس ىتأ هيلإ نمل سيل ٌءرملاو

 اسمالو لاقي ٍظوفلم ٌبرلَو
 ٌقفاخ يبلقو اهل لوقأ دقلو
 اب لثم مسجب ثّدفن له ٌيماي
 يذلا نع تلأس اهؤظان باجأف

 سلا دِفْضَيو ٌروصُهلا ّدسألا رّفعُيو

 ٌةرم وبني فكب يذلا نعو
 َمُي امهنيب ٌدحلا ُلثم قرفلاف
 ًٌالهاج اذه ملعلا دعب تمقوف

 ) )1١امتكتأ [ب ]1 يف .

 امصغعملا ضايبلا يف لكاشُي دهن
 امدلا ٌْضيبلا هلثمب نازُثت ًاديج

 امحمح ٌسِمُهَلَّدلا ُدرولا هنود نم

 اِلْكُأ دق اهب يفّقش يذ ميلكب
 امتقملا ٌركَملا يف ٍةريثملا نت

 امقلعلا قولي ىح ٍةِبيِجُمب

 امكبأ عمس ّمصأ َباكّدلا ئنغل

 امّلظتم ىوهلا الملا يف عاذأف

 املكم َبآ هّثدعو يتلا ىلإو

 20[ امتكتت ] نأ يلع ناك ضارعألا

 امّللا ةّنعُتلا هوعي رسمأ

 امدنشتم هلاذُع ىلإ ىغصأ

 امهفي نأ ىبأ لذع يذ ٍلاقمل

 املؤملا لوبقلاب ُفَقلي ٍنينذألا
 [ ب971 امسقأ ٍثْنحب هلئاقو هل ع

 امّسوتملا لِهُذديام هب لَو

 امظعألا ّقشتًاِظ نويعلا ةقر

 امعّشَقلاو هّراب ٌعفْسي وجلا يف

 امَّضصغعألا قرتسيو ٌرويغلا م

 املثم دوعي ىرسخأ ةبرّضبو

 ام َءاش الإ نيميلا نم َنّملعت ال



 دمحأ نيدللا فل نيدمحأ نيالا لا 0

 ىضق دقو ٌباطخلا اهبجاحب ثدثف

 نم ٌتلقف َتْررَنا ربّصل ابأ ثلاق

 ٌحفاط يرجي ميو َميفن تلاق
 ع تيأن نيح ِكنمو كيف ٌتبجأف
 امل ًاحرَّطُم تنك ًالهف تلاق
 اجم الول دي هل ٌمارغلا تلق

 ًاعئاط غمساف تطرف دقف تلاق
 ©«اوبنذت مل ول» مُكُحِبف ىضم دق ام
 عطقاو ةدافتسالا اياطَم ْمُمْداَو

 العلا قّنع يف حال نم ىلإ لّحراو
 يتلا ٍنَِملا ةورُذ ىلعأب لزناو

 ملا ّملاعلا ميركلا اهِتدْجَب نبا ّقلت
 يذلا ٌرذِبلا ّدجاملا مانألاّرع

0 

 يف ضانم بفيرشلا عْشلا ىّنِح ئمحو
 اهنأ ملْعي وهو ّقئ ًَ ءاقدلا ظِففح

 امل ٍدَشَر يذل ثّحضَتا اهنأ ولو

 ؟ هّلثم ًابيجن ثّدلو اشنلا ىرثأ

 )١( كنفج [ ب ] يف .

 ٌتيعْدا ام لصألا نأ رهاظلا (؟) .

 امل ثيع ا ديصتلا يميش

 امدنع قفدت ْذِإ 7[ كينْفج ] قآم نم

 اميخف ٌولتسلا ىعدتسا كب نطو ْن
 امرْهَم ةيادهلا ننس نع كاهلأ

 امرْمَملا "”تيعد ام كب هب يترَه
 املسم ًافينح ٍديشر اذ تنك نإ

 امّمَيُم داشرلا ىلإ َتيِدُّه غِجراف

 امليّدلاو اهليج اذجُم ينتأل
 [ 7594] امِدعُملا بسس ىضاو أذ

 امتغألا يربي لضفلا ُنيعَم

 امس ايلعلا ىلإ ئتف ٌريخ َلاضف

 امدقألا ةاكف امهش ىنألا عت

 امّمتف نومدقألاه ظحي ملام

 امهفُت نل هنارقأ نم هاويل
 ىمّعلا ّفشك الو اهب ٌباوصلا فّرع

 امعنُجلا ٌترّقك ثدلو دق تلق نإ

 نوبنذي موقب هللا ءاجل اوبنذت مل ول » ًاعوفرم سابع نبا نع (؟984/1) دمحأ هجرخأ ()
 : لاقو ( ١١5/٠١ ) عمجملا يف دمحأ هاور » يمغيهلا ٌةدروأو فيعض دنسب ؛ مهل رفغيل

 فيعضوهو يركنلا كلام نب ورمع نب ىيحي هيفو رازبلاو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو
 . 2« تاقث هلاجر ةيقبو قثو دقو
 ول ةلاسر » يف انجيرخت يف اهرظنا ًاحيحص اهب حبصي ةريثك دهاوش ثيدحلل نكل : تلق
 .٠ يناكوشلا مامؤلل « 0. مكب هللا بهذل اوبنذت مل
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 ًافّوختم ال بنذلا َّنْنم ٌتبكرو

 نمو ام دناسألا رجش نم ٌتينجو

 يف ُتبتُكو ىدهلا نئّس

 ٍلئاطب هادي ثرففض يذلا وهف

 شاو دافأو ىقّثلا ننّس ىلإ ىدهو

 ٍةبيهب ٍدالجلا ىجُد ٌمالظ الجو

 بلغأ ٌديصأ لك 20[ ًاعرش ٌُنيِديف ]
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 تن نع ٌتلدعو

 هيباتك حبجر رادصإلا مزاجيو

 علوم يفراعملا راكبأب حلق

 ئقتيو ءوسي اس ّدمتسا اذإو

 هسأبل هوبقل رذدِب ظفلبو

 ًاعفاد الإ قلت مل ينلا وهف
 0 هايم )غو [ع

 اهب ثّرِفَظ ٌةلز شنُم لكلو

 ةنلتف اوراثأ اوبتك اذإ مؤ

 هنأ الإ نوفلتخم ئمانلاو

 ْنِمو ٍناع نمف ارآلا يف ٌقرفلاو

 هيؤح َمُهْسأ هاوان نم ُبآلَس

 قّوفم برو قح ىلع يرجي

 ًاقتهابي لوقي ٍقمَح اذ لعلو

 ٍكحاض مركأب ىعذُي نم ٌُتبجأ

 . ًاعور ُبيذيف [ ب ] يف (1)

 اهثأملا يهاضت ةرقاف موش نم

 امنهج ثيح رفكلا ٌتاعبنا ثيح

 امرجُم بايترا الب ماركلا فحُص

 امدعهت ناك لبق ًاعْبَر داشأو

 امّلعو دافتساو ثاحابملا ىصقت

 امُكحَيل رودصلا ىلع َسوؤرلا يلْذُت

 امعطُملا ٌروصهلا ّدسألا صّقنيو

 امسلا نم ليزنلا ردقلا ىلع يرجي

 امرْغم ىحضأ مضخلا ٌخحي امبو

 امذُخيلا لفو يطخلا انقلا رّسك

 امّدلا هب ضاخلام رمأل ًاَفيَس

 املظأ اَمإ بطخلا يلجُي ًاردب

 امليّصلا باتكلاب ٍةييتكلا موي

 املعأ يشاحأ الو هاوس ادعألا

 امسْلط كسْرِط ٌتلعج َتِتتك اذإو
 [194] امدآ ةدالو مهّقافتا يتاي

 امّرْضملا افطأ يأرلا نسحب رْكذ

 امربأ اميف هارام نم ُثتالغ

 امهسألا َنئارأ هنجهُتل الفيج

 امجرت دق ئتفلا رس نع ٌتْيسلاف

 امركألا َتْدرأ نإ حدماف ٌعامسألا

 ىمعلا بر هب ئىدهُي يذلا نمو
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 يف هيدي نيب ٌمالعألا يذلا نمو
 رأ لاق ىتتح قحلل اوفلكتف

 امل ٍدشر اخأ ايندلا يف نأ َوَلو
 ىدتهاو رهد ُفْرَص كَرذق لاغال

 ىتلا ٌتايحتلا كايحم ىلعو

 لا ٌدجاملا ٌهيركلا ٌربلا ٌملاعلا
 نب لصاو هيتحار يف يذلا وهو
 ةدافإ ءامس ْيَّردب ازال

 امّوُنلا اسف ٍراكنإ دعب نم
 امّيق ًانيد ٌتلقام ىرأ مهُّدش
 اممْؤوُم رانأ دقو َباوصلا لهج

 امزلأف ٌيصعلا ٌنُمْرلا كدارمل

 امسلا يناب نم رللا فطلب ٌُتبجو
 امتنأ قُّلُخلا يف ٌلضفلا هيلإ نمم
 امثلتم .ىشم نَم ىدهأو (شتح)

 [؟070] املك َّنِإ ىرولا يف قّدصملا ُبْذ
 اهنْعم دماحملا رختا ءهاطع
 امّلسو ٌهَلإلا ىلص امكيلعو

 ٌمتشم َتيبلا اذه ىلإ ٌبتك هدلوم نع هّتلأس امل ينأ هيلع مظنلا ةلوهس نمو

 يذلا ردبلل تلق دق
 ين للا فظل َعَرَأ

 ةتدافإ ىرولا ىّذغ

 ةّتدالو مهنابعش

 118م48 ةنس

 ةمتسم نآلا وهو « ٌدئاوف ىلع ٌةلمتشم 20[ دصاقم يف ] ٌدئارف دئاصق لإ هلو
 حالصلاو ٍريخلا لهأ نم ( ٌدلاوو ) ٍةيملعلا فراعملا ىلع ٌبكُم ليمجلا هلاح ىلع
 ىلع هعالطا عم ةلدألاب لمعلا ىلع لابقإلاو « ةدابعلاب لاغتشالاو ٍنيتّملا ٍنيدلاو
 همهف ٍنسحو هناسل ةحاصفو هترداب ةدوجو هترضاحم نلسحو ٠ ٍراعشألاو رابخألا
 َسلاجم مزالي وهو « اهب هتركاذمو ثيداحألا نم 1[ ريثكلا ] هظفحو ٠ هلقعو
 مهفيو ًاروضح كلذ ريغ يف رّضحيو « هريغو ٌيراخُبلا لثم يف ّيلع أرقيو يسيردت

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.

 ريثكل [ ب ] يف قفشز .



 لول دمحأ نب هللا فطل نب دمحأ نب هللا فطل

يف هقوف وه نم هّجرختسي ال ام ةيفاصلا هتركفب جرختسيو ٌوَبدتيو
 يف هلو « نافرعلا يف 

 ثيداحأ ظفح يف محازيو خيراتلا ملع يف كلذكو ىلوط دي ِتيقاوملا ملع

 ىلع يشميو مهيذهب يدتهيو فلسلا ٌراثآ يفتقي ٌممجنم ٌلضاف ٌركاس ٌلجر
 . فلأو نيتكمو نيرشعو ثالث 1757 ةنس يف هللا همحر ( تامو ) مهتقيرط

 هش هللا ىلع لكوتملا مامإلا انالومب ًالصتم نآلا راص ٍةمجرتلا ُبحاص هُدلوو

 هيلإ ّت ثاياعس هنم عّقت كازت ال اهنكلو . فاو ظح هّدنع هلو روصنملا نب ّدمحأ

 هيلإ ةياعّسل اعّنسلا رثكأو ٠ هئاقدصأ يف ىتح كلذ لمعتساو هنولوقي امو سانلا رابخأب

 مهتلانو هتبارقو ٌنشنح يلع نب ُنسحلا ٌةمالعلا وهو هيلإ ًاناسحإ سانلا ٌرثكأ وه نمب

 هل نمم مهريغب ًةياعسلا رثكأ اذكهو مهتويب نم اوجرخأ ىتح ٌةميظع ٌبئاصم هببسب

 نم مداخ مكح يف ناك نَم ىلع مظاعتلاو مُقرتلا رهظأو « ٌناسحإو ٌليمج هيلع

 فشاكو ِءايحلا َعانق فشكو « هل ٍةسلاجملاو هيلإ لوصولاب فّدشتي 220[ هماّدخ ]

 ردقي ال نمب رسلا يف ةياعسلاو َشؤحتلا ٌرثكأو هتفش هتفشاكم ىلع ريقي نم هوركملاب

 مّرحيو هسفنل اهّرثكأ ذخأيف يفاقوألاو اياصولا ىلع ُبثي ناكو « هتفشاكم ىلع

 مظعأ نم هب هلاصتا راصف مامإلاب هلاصتاب مهيلع لوصيو « اهقراصم نم ءافحرا

 راص مث « هئساحم ة ةرثك ىلع هللا همحر لكوتملا مامإلا بلاثم نم ُسانلا ُهّدعي ام

 ءاج هنإ َلاقُي نأب الإ هل ّدصقم الو  هنم كحضُي امب اهيف يتأيو َلئاسم يف ملكتي

 ةمجرتلا ذه رذص يف كل انمدق امك ٍلاحلا ةقيقحب ملعي هنأ عم « هيلإ قبسُي مل امب

 هب ءازهتسالل ًاببس [ِب94] هنم كلذ راصو همهف نسُحو بلطلاب هتيانع نم

 هنم لسْغُي ٌنسجن : َسّمْشُملا نإ : هلوقك كلذ ىلع ٌمّمصم وهو « هنم كُحاضتلاو

 الف هحصنأ ٌتنكو اهطسب لوطي ٌةريثك ٌتاقارحختو « ٍنَدِبلاو بوثلا يف عقو ام

 هركم ةدش ىلإ رظنأ ينكلو « هلقع يف بيصأ دق هنأ يلابب رّطخي امبرو « حصتني
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 ىلع هيلإ 2”[ نينسحُملاب ] هوركملل هلازنإ ةبحمو سانلا يف هتاياعس ميظعو
 ىلع هتيلاكم م هٌعادخ تبخو هُركف مّظع نَم الإ اهيلإ ي ىدتهي ال ٍةقيقد ٌكلاسم
 لوقأف . ناك ٍةفص يأ ىلع اهنم هب َرفَظ امل هناجتحاو يفاقوألاو اياصولا لاومأ

 ولو هنع ٌُسانلا ثّدحتي نأ بحُي نم َعينص لب ٌللخ هلقع يف نم َعينص اذه سيل
 راص ّلجرلا نأ نأشلا لك ٌنأشلاف اذه كنع عد « ٍةعانَش ٌُديزم هيلع هيف '"”[ ام ]
 ثيحب ًابرقتو ًايِيحت هللا همرح اميف ٌصيخرتلا اهيف لئاسمب مامإلا بفقاوم يف ملكتي
 ًاريثك يروضح يف كلذ بنجتي ناكو هدلج ٌرعشقا هّعمس اذإ َعماسلا نإ [ 711
 نم *يش هيلع ّقْبي ملو ٍملعلا ٌرون هنع ىحمنا دقف ةلمجلابو ٠ ّتْبِع اذإ هلعفيو

 هنونساحي مهو هيف مهام مهل نّدحُيو ءارزولا نم ةمّلظلاب لصتي راصو هتجهب
 . مامإلا ىلإ اهعفرو رابخألل سّسمجتلا نم هيف وه امب مهملعل

 نكلو ٌيدْهَملا مامإلا انالوم هدلوب لصتا هللا همحر لكوتملا ٌمامإلا تام امل مث
 ىلع مهعم يشميف هئارزو نم رشلاب ٌروهشم وه نمب لصتي راصف هيبأب هلاصتا نود
 امب ءاج اذإ مهنكلو هل مهراقتحاو هب مهلافتحا مدع عم ًاجيورتو ًاصيخرت هتقيرط

 اذك نالف انّديس لاق هريغو مامإلل اولاق لاومألل بهنلاو ملظلا نم نم هيف مه ام قباطي
 يف هنأ هرقاوق نمو . ةعيرشلا تايعطق نم ميرحتلا يف وه امل ةعيرذ كلذ نولعجيف
 ٍةلملا لهأ ٌرهشأ راص يذلا ّيفقثلا فسوي نب جاجحلا ىلع ةانثلا رثكي هفقاوم
 كيهانو هكلسم يف كولسلل ِةِبَع ٍةبّغرملا ةحداملا فاصوألاب هفصيو ملظلاب ةيمالسإلا
 , 90[ هل ] ىفكو اذهب

 خلسنا ّلجرلا نإف اهرخآل اهلوأ ةضقانم ةمجرتلا هذه ىلع ٌعلطملا ٌركدتسي الو

 هَلسلاو لهجلا ّلهأ اهب قلختلا نع ىشاحتي قالخأب قّلختو ةرملاب هيف ناك امع
 ءاقح لإ ةمجرتلا لوأ يف ٌثتركذ ام ينأ امك ًاقح الإ انهاه ٌثركذ امو ةحاقولاو

 )١( نيبحملاب [ب ] يف .

 )( امي[ ب ] يف

 ( .هب[ب] يف



 "ا لامكلا نب عاجشلا نب ثايغلا دمحم نب هللا فطل

 انالوم ةفالخ نم نيتنس بيرق ٌيضم دعبو ٌلاقملا فلتخاف ٌلاوحألا تفلتخا نكلو

 انحلصُي هللاف ٠ هترضح نم هدعبأو قلطأف هل ٌبعّفشتو ّسبحلا هعدوأ يدهملا مامإلا
000 

 . 0و

 لامكلا نب عاجشلا نب ثايغلا دمحم ْنب هللا فطل

 ©يناميلا ُيريفظلا دواد نبا

 هل ْرُكْذي ملو رودبلا علطم ُبحاص همجرت « ريبكلا ُقّمحملا ديهشلا ٌةمالعلا

 يف ةققحملا فراعملا كلت دافتسا هلعلو كلذ ىلع انأ ْفقأ ملو ًادلوم الو ًاخ

 قيقحت يف ّْلبي نم كاذ ذإ نميلاب نكي مل هنإف ٠ « كلانه هرارقتساو ةكم ىلإ هتلحر

 نوكي نأ نع ًالضف هتجرد ىلإ ٍفْرَّصلاو وُحنلاو لوصألاو ِنايبلاو يناعملا ملع

 حرشك ةلوبقملا فيناصتلا فنصو ةيملعلا يفراعملا عيمج يف رخبت دقو هل ًاخيش

 هب لغتشا ًاسيفن ًارصتخم ًاحرش اهحرش هنإف فرصلا يف بجاحلا نبال ةيفاشلا

 ًاريثك دمتعاو ةيفاشلا ىلع ٌيضّرلا حْرش هيف صّخل دقو نآلا ىلإ هرصع نم ٌةبلطلا

 . يدزتراجلا حرش ىلع

 فن

 قفز

 ةيميت 'نبال ىقتنملا هب حرش ( ىضترملا) باتك فاحج هللا فطُت تافلؤم لجأ نمو

 رسيت نميف ىرسك جابيد ) هلو ثيدحلا لولدم سفن ىلع مالكلاب اذه هحرش يف رصتقاو

 يلع روصنملا ةريس يف نيعلا ٍروحلا روحن ٌررد ) هتافلؤم نمو ( ىرسيلل بدألا نم

 ىلإ ةلحرلاب نيعلا ٌةرق )و- . ( باحصألا مجارتب بابعلا )و ( نيمايملا وتلود رالعأو

 ءابنأ هب ممت يذلا ٌمماجلا خيراتلا هلو ممألا رابخأ يف ّن ديفم وهو ١711 ةنس ( نيمرحلا

 نونجلا ٌنونف ) باتك هتافلؤم نمو . هللا دبع يدهملا ةفالخ ىلإ نميلا خيرات يف نمزلا

 فلأو نيتئمو نيعبرأو ثالث ”١7137 ةنس يف ء ًءاعنصب يفوتو كلذ ٌريغو ( نونفلا نونج يف

 . هللا مهمحر هيلع ءانثلا لاطأف هرصع ءاملع نم يناكوشلا ُريغ همجرت دقو

 + (« ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نيفلؤملا مجعمو .( 705 _ ٠8/8 ) رثألا ةصالخو .( 74" -7+/0) مالعألا

 نغألا ضورلاو . ( 840/5 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 1 /١61 مقر ال1 590/)

 ( 090 مقر 1١4-190
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 ٌةيشاح اهنإف دعسلل رصتخملا صيخلتلا حرشل هتيشاح ةلوبقملا هتافنصم نمو 3

 يشاوح نمو يدَقْرَمسلاو يئاطخلا ةيشاحك رصتخملا يشاوح نم اهصّخل ٌةديفم
 نم هنورّرحي ام ررحي ناكو « ًاضيأ يدنقرمسلاو يبلشلاو يفيرشلا ةيش ةيشاحك لّوطملا
 راصتخالا يف غلابيو نوبيجي امب اهنع بيجُيو نيحؤشلا ظافلأ ىلع تاضارتعالا

 . اهّلقأو تالاحلا ردنأ يف الإ هيدل نم مالكب يتأي الو

 هنكلو ينيوزقلل صيخلتلا نم هصْخل نايبلاو يناعملا يف زاجيإلا باتك هلو
 اهيلع دري ال ةرابغب هلدبأو يشاوحلا لهأو هحاّرُش نم ٌضارتعالا هيلع عقو ام فذح
 لصألا يف امم ةجاحلا هيلإ وعدت امل ٍلامهإ نود نم راصتخالا يف غلابو هودروأ ام
 ٌديفم ٌرصتخم حرش وهو مايأ دعب هيلع ُثفقو مث حرشلا ىلع فقأ , ملو هحرش دقو

 تسجرت يف مدت امك مساقلا نب نحلا نب دمحم يذيز ةدلعلا سا نسخ

 . اهؤكذ مّدقتملا ةمجرتلا بحاص ةيشاح ىلع هيف دمتعاو ًادج ًاسيفن ًاحرش

 صا هفلا يف ةصخخم هلو لُمكي ملو ريزولا نبال ( ةيؤلؤُللا لوصفلا ) ىلع حرش
 يف هلو ( ٌةديفم ًادويق هيف دازو هّضعب فذحو ٌيدهملا مامولل راهزألا يف ام هيف

 ٌبحاص [ 155 ]نأ ىوريو . تاجيزلاو ٍرْفجلا ملع لثم يف كلذكو ٌةيوق ذي بطلا
 نم يضرم هعم عقوف هللا نم كم ُلهأ هلمعتسي ام ىلع راكنإلا ٌريثك ناك ٍةمجرتلا
 هتيودأ : نم عامسلا نإ ءابطألا ٌضعب لاقف هساوح يف ًارّيغت هعم ٌرئأو ةتكسلا عون

 ٌرحتف اولعفف كلذ نم دبال لاقف هُرِكنُيو كلذ هركي ةمجرتلا بحاص نأب هوفّرعف
 [903 مامسلا لمعب راص نم رماق هئاوح هيلإ جرو هضرم نم حصو كلذل
 . توكسلاب هدنع

 ( يفوتو ) مساقلا مامإلا نبا ٌنيسحلا ُريبكلا ُقَّقحملا مهنم البت ٌةذمالت هلو
 دقو « بفلأو نيثالثو سمخ ٠ ؛اله ةنس بجو يف ٌةِح ريفط هنطو يف هلا همحر

 بتكو ضئارفلاو هقفلا يف اباتك فتصي نأ ةكم ُبحاص فعج فيرشلا هنم سمتلا
 : لاقف ًامظن كلذ يف هيلإ

 ثيصم وهف َكاّمس نَم كش الب ٌلئاقل ينإ هللا تفطل ٌحيش ايأ
 بيبح رومألا لك يف هللو ٌةيجس كنم فطللا ُتيأر ينإو



 ا ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا نبا نسحم ديسلا ميملا فرح

 ىلع هب نيعتسن ًارْقِس كّتلأس
 وفا يل ٌحِضوتف هلوقأ ام انّكيش اي ىل ُحِفوُشف
 ةودقو نوع نيدلا يف انل تنأو

 يف ةزوجرأ خبشلا هل مظنف

 : هلوقب مظنلا ىلع باجأو تادابعلاب

 ًدذؤسو ًادجم قاف نم اي يالومأ

 هُمظن ٌردلا لجخُي ٌدَقِع ّيناتأ

 600 ثقسانتو ] ثكز ظافلأو ناعم
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 هتيجأ نأ يضنقي يرذق ناك امو

 يل َنأب ريشُي يمسا نأب متلقو

 (90[ةميس 3 فطأ نم ٌثيطعأ ام ُبسحتأ

 اذ فيكو نئنأو يلثم ىلإ ىّدعَت

 مكلوبق ىظحو يضام ٌمكّرمأو

 بيجُت تخربال يبر ةدايع

 بيبط نيلهاجلا ءادل تنأف

 بيصت نامزلا رم ىلع تيقب

 صتخي هقفلا يف ًارصتخم هل عمجو ضئارفلا

 ٌبيرض ِنيَقِفاَْحلا يف هل نإ امو

 بيجب سيل ٍطْمّسلا كاذل يلثمو

 بيلس ٍلامكلا ىندأ نع َينإو

 بيجع تنأ سابلا اذ ىلع تلقف

 بيجم روصقلا رذق ىلع ينإو

 دع د دع

 ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا ْنبا ْنسحم ديسلا 6

 ©"”دمحم نب مساقلا مامإلا نبا

 ةدوّتملاب هدلوم ناكو اهدعب يتلا ةئسلا يف وأ فلأو نيعبس ١ا/د ةنس دلو

 )١( تسفانتو [ ب ] يف .

 ) . )0ةميشو [ ب ] يف .
 . 77”ص مارملا غولبو . ( 786/5 ) مالعألا (م)



 مساقلا مامإلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا نبا نسحم ديسلا م

 بهاوملا بحاص يدهملا ىلع هجورخ مايأ تففسوي هيخأ عم ناكو أشن اهبو

 ةدوسلا ىلإ داعف هنع جرفأ مث هتجسف ٌٌيدهَملا هب رِفظو هسفن ىلإ | 2"”[ هيوعدو ]
 ناكو ًءاعنص ٌفاقوأ هآلوف ٌيدهَملا هيلع َفَطع مث ٌةدش ٍةدملا كلت يف 20[ دباكو ]

 ىلإ 0[ هنم ] غرلبلاو ع بدألا ةفرعمو ٍةمهلا ٌولُعو ٍةعاجّشلاو ةيسورفلاب ًاروهشم
 : همظن نمف بتؤلا يلاعأ

 اراطتساو اوَُللا قوف قربلا ىّرش

 يصضيموسلا ناسلب ينلجاسو
 اكُبلا هبرُث ينوفج ثتابو
 ٌقيّقعلا الإ ِء ول قسّنال قرب ايف

 مامغلا ٌر دب «9امهارذ م وتو

 اوفلا يناع ةيحت غلب

 ٌمرغُم لقو يركذب لضّرعو

 : حيدملا يف هرعش نمو

 ىلإ ّئطملا طابآ ٌبِرضَأ ثلزام

 ًةجشوأو ًاعرق اومرك ٍرشعم نِم

 مهربني ٌداوعأ مهركذ نم زتهت
 هقطنم ُييطلا ىدهأ لسّسرت اذإ
 ىكح ةادغ ًاسأب هُيلق افّصلا ىكح
 دقل ضيمولا ران نم هاشاح قربلاك

 : هلمو

 ) )1١هئاعدو [ ب ] يف .

 دباكف [ ب ] يف قفز .

  )9ب ] نم ةدايز [ .

 ) ):4اهارث [ ب ] يف .

 اراوأ ىّتعملا يبلاقب ىروأو

 اراهج يكبيو ًارارِس ىكبأف
 ارارتفا يليرُي هانَّس ٌتابو

 ارايدلا كلتو تبانجلا كاذو

 اراهتلاو اهدشُر هب ْلّلكو
 اررغ الإ ٌمونلا ٌفرعي الو

 [ 7771 اراح مث ئوهلا لبيس يف ىّرس

 ُةٌقِرفم جاستا ٌنيزي ٌرعأ ِكْلَم
 ةقرعم باط عرف لصأ هب ْمركأ
 هقروُم ٍريطلا تحت حيرت امك
 هقليف ّقفألا ّدس َسشيجلا لسرأ وأ

 هُقِجْنَس ٍدِيَّصلا ةامكلا بولق هنم
 [به0] هّقَلأت الول هّقك ادج ئهاض



 دا يماشلا ليعامسإ نب نسحم ديسلا

 يقطنم هيف ىلإ يناجلا دي دري

 اهداذو يصاونلا َثْعُش اهداق ىبأ

 امنإو يراعش نم اذه دعشلا امو

 ًادئالق ٍنامزلا ديج يف ٌمِظنأف

 ًاقئناخَم يناوغلا ٌضيلا هُدَّلَقت

 : قئافلا همظن نمو

 ثثَحمس ام :يفاطعألا ةقيشرو

 ُتمقر اهرعش مقرأب ًافيَه

 : هيبشتلا يف هلو

 ضخملا ّقبنزلا نأك

 ثلمح ةداغ ٌلمانأ

 ح ُقيِنألا اشجرتو

 سو ٍنيجُل نم ًافاحص

 هيبشت يف ٌدرولا امأو
 هلّئمأ ام هفكأف

 هيجأ ال ٌةرات هنع ٌدُنحأو

 هئيرتتال ِكلُقلا جرس جزسلا نع
 هبيجن يرجي فيك يركف بارجأ

 هئيطر ّيف ٍنونكملا ؤلؤللا نم
 هبيشو هنم ٌيحلا ٌبابش وبصيو

 للا ق ئاوَر ريغب اموي

 يلمُت اهل ئلمأ ام لمرلا يف

 ٍرِضُْحلا هنانفأ يف ل

 رمخلا نم ًاسأك اهب

 رطقلاب َّلُب ةيشع ىك
 رِبَتلا نم ٌعملاهّط
 يرمأ يف ُتْرِح دق ه

 ركبلا بعاكلا ٌدخب

 « اهدعب يتلا يف وأ بفلأو مو نيرشعو عبرأ ١1١74 ًةنس َءاعنصب ( تام )و

 . هللا همحر هللا ىلع لكوتملا مامإلا ٍدالوأ ٌرغصأ وهو

 0)2يماشلا ليعامسإ ْنب نسحم ُديِسلا 7

 نب َدمحأ ةمالعلا ديسلا ىلع أرق انخياشم ٌحيشو ريهاشملا ءاعنص ءاملع ٌدحأ

 امهريغ ىلعو . نطاق دمحم ِنب ٌدمحأ ٍةمالعلا يضاقلا ىلعو . ميهاربإ نب قاحسإ

 ملعلا رجهو .( 484 مقر "ه8  الهال/1) فرعلا رشنو .(186/8) مالعألا ()

 . (191 مقر 116-155 /1 ) نغألا ضورلاو . ( ؟ مقر 919/1



 دمحأ نب مساقلا نب نسحلا نب نسحم ديسلا 3
 ٍلوصألاو ِنايبلاو يناعملاو قطنملاو بفّرصلاو وخنلا يف عّربو هرصع ءاملع نم
 هُحيش لاق ىتح ٌُكاردإلا ٍةعرسو مهفلا ةوقب ًاروهشم ناكو كلذ ادع اميف كراشو
 . ةقيقدلا يناعملا ىلع صوّملاو مهفلا يف ٌريظن هل سيل هنإ ٌروكذملا ٌدمحأ يضاقلا
 يلع نب دمحأ هيقفلا هريزو توم دعب نيسُحلا نب سابعلا يدهّملا مامإلاب لصتاو
 ءارذولا لاصتاك هب لصتا دقو « كلذ متي مل هنكلو ةرازولل هحيشرت هاراف يمؤنلا
 ٌةمالعلا انُحيش هت هتذمالت ةلمج نمو . كلذ ثضتقا بابسأل هفّرص مث ةريسي ًامايأ
 ( تام )و كيمألا ٍدمحم نب هللا ٌدبع ٌةمالعلا ُديسلاو ٌيبرغملا ٌليعامسإ نب ٌنسحلا
 . فلأو ٍةئمو نيعستو عبرأ ١١95 ةنس َنابعش ٍرهش مايأ ٍدحأ ٍةعمجلا موي يف

 َدمحأ نب مساقلا نب نمسحلا ْنب نسحم ُديِسلا 7

 ()دمحم نب مساقلا مامإلا نبا

 أشنو بفلأو ةئمو ثالث ١٠١١ ةنس ةجحلا يذ نم َثلاثلا سيمخلا موي دلو
 لصتاو ٌرباكألا حدمو ٌرعشلا لاق مث ؛ ًاليلق بدألا مولع يف أرقو . ًءاعنصو ةضورلاب

 نب نيسحلا هللاب روصنملا ©[ مامإلا ] ريزو حجار دمحأ نب ٌيلع ريبكلا ريزولاب
 فدصو كلذ يف غلابو امهحدمو حجار ٌدمحأ ٍنِب نسحم ريزولا هيخأبو « مساقلا

 هيقفلاب لصُنا امهتوم دعبو كلذ نم رثكتسا و امهحدمب اهزرطُي يتافنصم امهل

 ىلإ هعم مزع اَخُملا ٌردْنِب ىَلوت نأ دنعو « ءاعنصل ًايلوتم ناكو يمهنلا ليعامسإ
 « حمو نوجُم ىلع ٌةلمتشم اهُثيدح لوطي ٌصصصق [ 174 ] هعم هل ناكو كلانه

 ةعامج نيبو هنيبو مهرابخأو هرصع يلهأ لاوحأ ىلع ًالطتم ةمجرتلا ُبحاص اكو
 نم ه هرصعب نم ٍنساحمب بهذلا ُبوُذ ) هامس ًاباتك ٌعمجو « ٌتارعاشم مهرباكأ نم

 يف يهو ٠ مساقلا نب نيسحلا هللا ٍروصنملا مامإلل ًةريس عمجو ( بدألا لهأ

 )١( مالعألا ) ١86/0 - 585 ( نيفلؤملا مجعمو . ( 044 /7 ) نونكملا حاضيإو ) 18/7 -

 مقر 1١١7941(.

 [أ1] نم ةدايز قفز .



 لق دمحأ نب مساقلا نب نسحلا نب نسحم ديسلا

 هيف ناكو ةعوجنسم ٌتافلؤم هلو . اهعمج امهلو « نيقباسلا نيريزولل ٌةريس ةقيقحلا

 هعاجسإ يف يتأي ناكف « ةيبدألا مولعلا يف ًارهام نكي مل هنكلو ةلمجلا يف ٌةغالب

 تلمتشا دقو . ٌديج وهام هيف هرعشو ةيماعلا ةغللاب يتأي ةراتو ٌنوحلم رات

 لئاقلا هلاق امب ًايدتقم حجار يلع ريزولا يف لاق ام هنمو . هنم ريثك ىلع هئافنصم

 : داع نبا يف

 رباك نع ًارباك ةرازولا ثرو

 ازو ٌةابع سابعلا نع يوري

 : ةمجرتلا ٌبحاص لاقف

 ٍديعس 27[ نع ] ةرازولا ترو دقل

 جميحص ٍةانسإو نيقلتب

 : هحدم يف هرعش نمو

 ًآَبهل يتجهُم ""”[ يلصأ ] نيبْلِلو يلام

 ىّرش نيح ٍروّغلا قرب قوشلا جيهو

 : اهنمو

 ٌةَتفُم ٌهابكأو بوذي ٌبلق

 هب ٌريزولا داج ٌلباو هناك

 ٍدانسإلاب ٍدانشإلا ةلوصوم

 داّبع نع ٌليعامسإو هتر

0 
 حمجارمئٍديعس نع َلَسْلَست

 اًبصو ىوهلا يف يمايُه ْمم يندازو

 [155] ابّصو ًاصخرتسم وركلا ينفج عابق

 ابهذلا ُطمُت اياطعلل لُمنأ نم

 نيسحلا نب سابعلا ٌيدهملا ٍمامإلا مايأ يف ةمجرتلا بحاص (ٌتومو )

03 5 *» 
 . هنيبعت ينرضحي الو

 .نم [ب ]يف )١(
 . الصأ[ب ] يف (؟



 دمحم نب دمحأ نب ميركلا دبع نب نسحم ديسلا ف
 قاحسإ نب دمحم نب دمحأ نب ميركلا دبع ْنِب نسحم ديسلا

 ©”"المحم نب مساقلا مامإلا نبا نسحلا نب دمحأ ّيدهملا نبا

 نيفلؤملا مجعمو .(1948 مقر )101/5-7٠١9 رطولا لينو . ( 749/5 ) مالعألا )١(
 رداصمو .(134 مقر ١16 - 139/1) نغألا ضورلاو ١١741(. مقر )١9/5

 . 76ص يبرعلا ركفلا

 : هصئام ( ب ) شماه يف (؟)
 نب ٌَردبلا  مالسإلا خيش هب ينعي - راصمألاو ميلاقألا ةمالع نمز ديج يف راصقتلا يف لاق
 همحر ينجشلا نسح نب دمحم بيدألا ةمالعلا فيلأت هللا همحر ٌيناكوشلا ٌييلع نب دمحم
 ةمجرت نوضغ يف هللا همحر ةمحأ نب ميركلا دبع نب نسحمم مامإلا يدبس ةمجرت يف هلل
 : هظفل ام ينابكوكلا ّدمحأ نب رداقلا دبع مامإلا ديسلا

 مامإلا نب نسح نب دمحأ نب ٌقاحسإ نب دمحم نب دمحأ نب ميركلا دبع نب ٌنسحم : :وه
 ثفئاطل هقالخأ بنجب فئكتت ديس اهانركذ ٌةذل امنإو ةفرعم هذزت مل دمحم نب مساقلا
 رردلا ٌموظنم هّمظن مئامكلا تاروثنم نع هراعشأ جرد يف رظنلا حيرستب ينغتستو مئاسنلا
 : رهوجلا ٌروثنم هٌرثنو

 بهذلا نم ضرأ ىلع ٌرد ٌءايصخ اهعقاوق نم ىربكو ىرْغض نأك

 هتاقيقدت يف ليذهلا ابأ كرت َرظان وأ ةريحلا تفقوم هباعش نم ّيبعشلا فقوأ ٌَرّضاح نإ
 ةقلحلاك هيدل يه ْذِإ ٌظفحأ هيف ناك اهّيأ ملعُي الف ٌةغللاو ُفرصلاو وحنلا امأو ةركفلا لماذ
 : ةغّرْقملا

 ابتكلاو نمانلا ٌحّضفت ٌثارطَخ هل انّذلاو تانايّدلا رارسأب ٌميلع
 تككصل رهدلا فلاس يف انك ول « ناعّمل ٌراّرَد بتكلا جيبايد يف : هباهسإو ٌراجعإ هراجيإ

 ددرسم ىو ؛ ةلج الب بلقف نأشلا ربك هرغسص نم ءاصو كارلا ذب يكاخسلا عماسم
 . خلإ هبلح يأ يف لحم لك
 ٍنب نسحم يديس ةمجرت يف هنم ميملا فرح يف راصقتلا يف لاقو : : ًاضيأ شماهلا يفو

 : هظفل ام هللا همحر ميركلا دبع

 مدخلا ٌقاقرتسا ٌلئاضفلا هل تقرتساو « يلاعملا ءامس يف هُردب رادتسا يذلا ديسلا
 ء رصعلا ّلهأ اهب فرتعا يتلا ٍدماحملاو رصحلا نع ْتَّدِج يتلا بقائملا وذ « يلاوملاو
 مالكلا رحس نم مهبدأ تيب , اولحأو هيئابم دجملا نم اوداش تيب لهأ نم وهو فيكو
 - : هيلاعمو هيفاوق



 فلا دمحم نب دمحأ نب ميركلا دبع نب نسحيم ديسلا

 هريغل نكي مل ٌةأشن أشنو فل

 دق كاذ ذإ نكي ملو ٠ بتكملا يف وهو َنسحلا ٌرعشلا لاق هنإف « هرصع ءانبأ نم
 نب ميهاربإ ٌةمالعلا ُديسلا مهنم ٍرّضعلا ءاملع نم ةعامج ىلع أرق مث بلطلاب لغتشا

 يف ّىلع أرقو « امهريغو يغايتسلا ٌدمحأ نب نيسحلا ةمالعلا يضاقلاو . رداقلا دبع

 ينغم يفو ٠ ةيفاكلا ىلع ّيضّرلا حرش

 مهفو « فيرظ ٌعبطو ء فيرش

 أو ٍةئمو نيعستو ىدحإ ١١19١ ًةنس 27[ يف ] دلو

 نهد هلو هيشاوحو فاّشكلا يفو بيبللا

 حراط دق ٌُدئاصق هلو ٌيضغ ٌبدأو مات ٌلقعو ٌقئاف

 لفاحملا يف مهّؤانبأ مهب داف العلا اودّيش ةداس نم اذبج ايو 3

 . خلإ ميركلا دبع نب نسحم قالطإلا ىلع رصعلا لهأ بيدأ قافتالاب ةمالعلا

 ٌمامِإ ةمالعلا ُدّيسلا ميركلا دبع نب نسحم ةمالعلا يديس خئاشم نم : ًاضيأ شماهلا يفو

 كلذكو هّريغو يراخبلا َميحص هيلع أرق هللا همحر ديمألا ٍدمحم نب هللا دبع ثيدحلا

 يف يناعملا ٌنيع .هيلع أرق امم « هللا همحر يئارمعلا يلع نب دمحم ظفاحلا ٌةمالعلا

 سماخ عوبرلا ًةليل هللا همحر ٍةمجرتلا بحاص ٌةافو تناكو : ًاضيأ شماهلا يفو . ريسفتلا

 اهلوأ يتلا هتديصقل ٌحرش هلو فلأو نيتئمو نيتسو ٌّتس ١771 ةنس مارحلا ةدعّقلا رهش

 . خلإ لمألا نم ةرم يف برضأ ماتخ
 يديأ يف رهتشا دق ْذِإ هنم ءيش ركذل ةجاح الو دلجم يف هرعش ٌناويدو ناتط سيفن حرش

 . هبتاك ها هللا همحر سانلا

 هل زاجأ هنأ هناويد يف هتيأرو د ةيبدأ ٌتابتاكم مالسإلا خيش باتكلا اذه بفلؤم نيبو هنيبو

 : هلرقب

 : رظنا

 يف امي ىلوملا اهّيأ كتْرجأ
 نم ىلع يئورقمو يعومسمب
 ٌحويش ينئزاجأام كلذك

 يدنع يهو يتافلؤم كاذك

 ٍناو ٌريغ ٌرتاسفدلا وزاسف لأ

 يورُيف يوري نس ٌقحأ تنأف
 ينأل ًاطرش ٍطراشب ٌتسلو

 . (797- 584) راصقتلا

 . [ ب ] نم ةدايز قفز

 حاحصلا بّكلا نم يتاياور

 حالصلا يفو مولعلا يف اوفانأ

 حاطبلا طب مهركذب بيطي

 حابصلا نم دعت ال ٌحاحِص

 حابصلا يفو ودُْغلا يف ًاراهج

 حاحِص ٍدنز يذ ريغ ًاليلغ

 يحارتتقاو يطْزش قوف كّشيأر



 يراجنسلا دعاس نب ميهاربإ نب دمحم 0

 نس يف نآلا وهو ( غولبلا نس يف كاذ ذإ وهو ءايدألا لضافأو ءاملعلا َرباكأ اهب
 « َءاعنص لهأ نم ءارعشلا ٍنايعأ نيب ب ًاروكذمو ءاملعلا يف ًادودعم راص دقو بابشلا
 بيبللا ينْعُم مظني راص هنأ غلبو : انهاه هّبتكأ ام هرعش نِم نآلا ّيدل نكي ملو
 َنينس يف قفتاو . كلذ ىلع ِْقُأ ملو ًاديفُم ًاحرش ّمظنلا كلذ حرشيو ًانسح آمظن
 ديسلا ٌةمالعلا انُخيش مهنم يخويش نم ةعامجو انأ ُتْجرخ ينأ ةميدق
 نم ٌةعامجو ٌئبرغملا ٌليعامسإ نب ٌنسحلا ٌةمالعلا انُحيشو َدمحأ نب رداقلا ٌدبع
 يفو ٠ هُّمعو ةمجرتلا بحاص ٌدلاو مهيفو « نميلا ءاعنص ٍنايعأو نمزلا ءاملع
 ناكف ةمجرتلا ٌبحاص مهنمو . ٌدثكأو ٌلقأو نينسلا ٍرْشعلا وحن يف ٌنايبص ةعامجلا
 نيب رودي ام ىلإ يغصُي ٌروكذملاو مهّلاثمأ هب هب لغتشي امي نولغتشيو نوبعلي ٌنايبصلا

 ءيش ىلع تفتلي الو ةيبدألا تاحراطملاو ةيملعلا تاعجارملا نم مالعألا كتئلوأ
 هيلإ نورظني ءاملعلا نم ةعامج ىلإ ٌثرشأو هلاح نم ٌتْيجعف هيف ٌراغصلا امم
 نم ةيثك سلا كلت يف ٌدعش هل راص دق ةمجرتلا ّبحاص نأب كاذ ذإ هدلاو انربخأف
 [ 70 هريغ نم ًارعش هل ئورو « ّينيمحلا نميلا ٌلهأ هيمسي يب يذلا نوحلملا
 رحت ملف هيلإ مهفانعأ تدتماو هيلع اولبقأو مالعألا كتلوأ ٌميمج كلل نم بصف
 لالهلا ومن : ومني لاز امو ٌنئافلا ُديجلا ٌُمظنلا هل رهظ ىتح كلذ دعب ٌلئالق م ايأ الإ
 . "9لامكلا بتارم ىلعأ غلب ىتح

 لصألا ُيراجنَسلا دعاس نب ميهاربإ نب دمحم
 20 ينافكألا نباب فورعملا يرضملا

 ةمكحلاو ةضايّرلا نقتأو ٍنونف ةدع يف َنارقألا قافف ملعلا بلطو ٌراجنسب دلو

 نيتئمو نيتمو تس +١55 ةنس ةدعقلا يذ سماخخ ءاعبرألا ًةليل هللا همحر يفوت مث )١(
 . فلآو

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نيفلؤملا مجعمو . ( 599/0 ) مالعألاو . (7/44 مقر 18٠ 1/9/7 ) ةنماكلا رردلا 22
 .( 147/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 106/5 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 11505 مقر 19/5 )



 واذ دمحم نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم

 « هينبع نيب ٌلّثمم هنأك ٍةَفلُك الب سديلقإ لحي ناكو ةريثكلا فيناصتلا امهيف فتصو

 يتأي هنإف ء هنم نفلا يف ُقاَذُحلا بّجعتي ىتح ٌبيِصُي ناكف ٌبطلا ةفرعم يف مَّدقُيو

 ٍرابخأو خيراتلل ًارضحتسم ناكو « أربي هلوانتي ام دّرجمبف ضيرملا ىلإ ءاودلاب
 . ففيناصت هيف هلو « بدألا نونفب ًافراع راعشألل ًاظفاح سانلا

 « هترابع نم ٌرَّجوأب هريمض يف امع ٌُرّبعي نم ٌتيأر ام : سانلا ٍدِّيس نبا لاق

 ًاريثك ًائيش مئازعلاو ئقؤلا نم ظفحي ناكو هتارضاحم نم ةكفأ الو هنم َعَبمأ رأ ملو

 ةفرعم يف ًاضيأ ٌرّهمو . تايناحوٌولا يف ىلوطلا ٌديلا هلو « ّدحأ هيف هّكراشي ال

 ِهِضْرَع دعب الإ ًائيش ٌدحأ يرتشي ال َرظانلا ٌناطلسلا ٌمزلأ ىتح ريقاقعلاو رهاوجلا

 . هيلع

 ناكو ( بيبطلا ِةَبيَع دنع دصاقملا ىنسأ ىلإ دصاقلا داشرإ ) هفيناصت نمو

 نيعبرأو عست /44 ةنس ماعلا نوعاطلا يف ( تامو ) هبَكرَمو هسبلم يف ٌةجعتلا ٌريِثك

 : لئاقلا وهو ٍةئمحْبسو

 ءاعنشلاب ءاج دق "هيك ] يف ايميكلل سكاعل ٌتِبِجع دقلو
 ءاضيبلا ةضفلاك ٍةحمل يف اهُنيحُب ٌساحنلا نْيَعلا ىلع يقلُي

 نب دمحم دوعسلا يبأ نب دمحم نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم
 0 لا ل ا

 ةريهظ نب ةيطع نب دمحأ نب ىلع نب نيسح

 نيسمخو عست 809 ةنس ةّجحلا يذ 7[ نم ] َنيرشعو َنماث ءائالّئلا ةليل دلو
 رخنلا ةيفلأو ثيدحلا ةيفلأو َجاهنملاو ةيوونلا نيعبرألا ظفحو « ةئمنامثو

 ةنس يف ضرُعو . ةيبطاشلا ضعبو علاوطلاو صيخلتلاو بجاحلا نبا ٌرّصتخمو
 همع ىلعو ةددعتم نونف ىف ًةريثك ًابتك هدلاو ىلع أرقو هدلب ءاملع ىلع ( 897؟)

 . هلحك [ ب ] يف (1)

 .( 515 مقر 514/50 عماللا ءوضلا قفز

 .[ ب ] نم ةدايز (5



 ىضترملا نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ديسلا نه

 عّربو « ةديعبلا راطقألا نم هرصع ءاملع ُرباكأ هل زاجأو نيرخآ ةعامج ىلعو كلذك

 « هيبأ دعب ةفّرشملا ةكم ءاضق ىلوتو ةديمح لاصخ يف قافو ةريثك نونف يف
 نيقحتسملا ىلعو ٌهِيصقي نم ىلع ٍلاضفألا ٌريثك ناكو . هرصع ٌءارعش هحّدمو
 رمتساو « ًالئاط ًءانث هيلع ىنثأو ًةديج ةمجرت ٌيواخسلا همجرت دقو [ ب ]

 ٌئنسحلا ٍدمحم نب ٌثاكرب ُديسلا ةكم ُففيرش هيلع ّضَبق ىتح ةكمب ءاضقلل ًايلوتم
 هزهجو هلاومأ ضعب ىلع ىلوتساو هئاوخإ نيبو هنيب ةنتفلا يف ٌببسلا هنأ هنم هلّيختل

 اهبناجب قّدُعف هقيرغتب ُفيرشلا رمأ مث ةذفنقلا ةريزج ىلإ اولّصوق هدالوأ عم ًارحب
 . ةتمعستو عبس 401/ ةنس ةجحلا يذ ٌرشع ّيداح ٍةعمجلا موي يف

 ئضتزملا نب ىلع نب ميهاربإ ْنب دمحم ٌديسلا 1

 ©)روصنملا نب لّضفُملا نبا

 نبا مساقلا نب ىبحي نب يلع نب جاجحلا نب لضفم ٍنب يفيفعلا نب دمحم نبأ
 يداهلا نب دمحأ ٍرصانلا ٍنب ئيحي هللاب روصنملا مامإلا نبا َفّْسوي يعادلا مامإلا

 نب نسحلا نب ٌميهاربإ نب ٌليعامسإ نب ميهاربإ نب مساقلا نب نبسحلا نب لئيحي
 نإو انهاه هّبسن تدرس دقو . ًاعيمج مهنع هللا يضر بلاط يب أ نب ٌيلع نب نسحلا

 ّيواخسلا تيأر يننكل « ريزولا ٌيلع ٍنب هللا دبع ٍديسلا ةمجرت يف مدقت دق ناك

 نب يداهلا نب ىضترملا نب ىلع نب ميهاربإ نب دمحم لاقو هبسن يف ًطِلْغُف همجرت
 ىضترملا لعجف ههجو هللا مرك ٌيلع ىلإ بسنلا ركذو مساقلا نب نيسحلا ٍنب ىبحي
 ةمجرتلا ٌبحاصو . نيب ٌطلغ اذهو نيسحلا نب ىيحي َنب يداهلا لعجو يداهلا َنبا

 ةنس بجر رهش يف دلو « ريزولا نباب ٌفورعملا ٌقلطملا ٌدهتجملا ٌريبكلا ٌمامإلا وه
 يواخسلا لاقو . بطش نم 7"2[ نيّوارهظلا رججهب ] ةئمعّبسو نيعبسو سمخ

 )١( مالعألاو . 9١ص نميلا ءاهقف تاقبطو .(9403 مقر 795؟/6) عماللا ءوضلا .

 ) .)701-00/8نغألا ضورلاو . ( 1100 مقر ”5 18/9 ) نيفلؤملا مجعمو

 )  56/79مقر 0395 (.

 . رهظلا ةرجهب [ ب ] يف (')



 ذكي ىضترملا نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ديسلا

 ةيبرعلا يف أرق . لوألا ٌُباوصلاو ٌديعب ُبيرقتلا اذهو ( 756 ) ةنس ًابيرقت دلو هنإ

 نب ًةزمح نب ٍدمحم ةمالعلا يضاقلا ىلعو ميهاربإ نب يداهلا ٍةمالعلا هيخأ ىلع
 حرشك ٍريخلا يبأ نب هللا دبع ِنِب ٌيلع ٍةمالعلا يضاقلا ىلع مالكلا َملع أرقو « رفظم

 ديسلا ىلع هقفلا لوصأ ّملع أرقو . هْيَوتم ٍنبا ةركذتو ةصايغلاو ةصالُخلاو لوصألا

 عورفلا أرقو ريسفتلا ّملع ًاضيأ هيلع أرقو « مساقلا يبأ نب دمحم نب ٌىلع ٍةمالعلا

 نمو « ةدغص خياشم نم هريغو يراودلا نسحلا نب هللا دبع ةمالعلا يضاقلا ىلع

 تيدحلا أرقو « رهطملا نينمؤملا ريمأ نبا ّدمحأ نب ٌرصانلا ةمالعلا ٌديسلا هخياشم

 ىلعو يوّلَعلا نيدلا سيفن ىلع اهريغ يفو ةريهَظ نيرهللا ٍدبع نب دمحم ىلع ةكمب
 ٍنيادملا رئاسو ًةدغصو ءاعنص خياشم رباكأ ىلع أرق هنأ ٌلصاحلاو . ةّدع ةعامج

 راطو هُركذ َدُعبو هّنيِص رهتشاو نارقألا قافو مولعلا عيمج يف رّكبتو ةكمو ةينميلا

 . راطقألا يف

 ٌفلاؤملا هل ٌرقأو ثفئاوطلا هل مجرت دقو : رودبلا علطم ُبحاص لاق

 ُفّدصم هل َمُجرتو ةنماكلا رردلا يف ينالفسملا رجح نب هل جرت « ٌفلاخملاو

 ىهتنا . ةكمب هتقو ٌةمالع ٌيقارعلا ةريس

 اهيف هل مِجرتي مل هنإف هل ّلصأ الف ف رردلا يف هل مجرت رجح َنبا نأ نم هركذ امو

 ىلا هّثوم رخأت نمل مجرتي ملو نماثلا نرقلا يف تام نمب ٌةصتخم يه لب ٌالصأ

 يف اوتام مهنأ عم ٍنَقلملا نباو ينيقلُبلاو يقارعلاك هخياشم رباكأ ىتح عساتلا نرقلا

 ةنس ىلا هُثوم ّرخأت وهف ةمجرتلا ٌبحاص امأو . كلذ مدقت امك عساتلا ٍنرقلا لوأ

 ٌينالقئسعلا رجح نبا ظفاحلا هل مجرت لب ! هل مجرتي فيكف ٍةئمزامثو نيعبرأ ٠

 قتلا هل م ّمجرتو « كلذ ىلا ٌةراشإلا تمدقت امك ٌيواخسلا هل مجرتو ؟”هئابنأ يف

 ىلع درلا يف فلصو هيف َعَربف ّمظنلا ىناعت هنإ :ٌيواخسلا لاقف «همجُْم يف ٍدهف نبا

 ضورلا ىف يم ”رسصتساو ( مساقلا يبأ ةنس نع تسذلا يف مصاوقلاو مصاوعلا ) ةيديزلا

 : هّلوق همجعم يف ٍةمجرتلا بحاصل دشنأ هنأ ٍدهف نبا يقتلا نع يورو عسابلا

 )1١( رمغلا ءابنإ ) /  3١١مقر /71( .



 ىضترملا نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ديسلا م

 هَُتاَرُو مه كاملعلاو صنلا يف ىتأ اذك ّيبنلا ٌثاريم ّملعلا

 هٌثاريمام ٌتفرعو هئاّرو نمل يردت ًةقيقح َتدرأ اذإف
 هّثاثأو هٌّماتم كاذف انيف هثيدح َريغ ٌراتخملا ثّرو ام

 هئادحأ ٍةعْذب ثِدَحُم لكلو ةيوبن ًةئارو ٌتيدحلا انّلف
 ٌمفرأ وه ام ةمجرتلا بحاص رعش يف نأ عم ٍرعشلا اذه ةياور ىلع رصتقا امنإو

 ًاريثك ًامظن كلذ دعب مظن دقو ( 41١5 ةنس يف ناك هل هءاقل نأل تاجردب هنم
 ةمجرت يف ؟'”هئابنأ يف هركذ رجح ُنبا اذكهو « ملعلا يف هّتقبط ثعفتراو « ًادج
 لاقي ّحأ هلو : لاقف ًاريغص "'”[ ناك كاذ ْذِإ ] ٍةمجرتلا بحاص نأل . يداهلا هيخأ
 هتيب لهأ فالخب ةنسلا ىلإ ليملا ٌديدش ثيدحلاب لاغتشالا ىلع لْبقم « ٌدمحم هل

 يف هلق نانِع لاطأل مولعلا يف رحبت نأ دعب رجح نب ٌظفاحلا هّقل ولو . ىهتنا

 هيلإ هُرابخأ ْعّلبت مل اهلعلو « ّلحارمب هنود وه نَم ىلع ىَنْكُي هنإف هيلع ءانثلا
 ةنس ةرشع يتنثا ىلع ٌةدايز ةمجرتلا بحاص دعب شاع دق رجح ُنباف الإو [ 191 ]
 ( مصاوقلاو مصاوعلا ) ىلع فقو ول ٌيواخسلا كلذكو . هتمجرت يف مدقت امك

 هلعل نكلو هتمجرت يف هيلق [ 777 ] ُنانِع لاطلو هّبلقو هينيع ألمي ام اهيف ىأرل
 لهأب ةيانعلا نورثكُي ال بفئاوطلا ًءاملع نأ بير الو . ىّمسملا نود مسالا هغلب

 غلطي مل نمل ٍديلقتلا ةرجم الإ هل ئضتقم ال ام ٍةيديزلا يف مهداقتعال ٍرايدلا هذه
 فصولا زواجي ًاددع ٍةَنّيملاو باتكلا ةمئأ نم ةيديزلا رايد يف نإف « لاوحألا ىلع

 ةيثيدحلا تاهمألا يف حص ام ىلع نودمتعيو ٍةلدألا صوصنب لمعلاب نودّيقتي
 ىلإ نوعفري الو مانألا ٍديس ةنس ىلع ةلمتشملا مالسإلا نيواود نم اهب قحتلي امو

 نم بهذم لهأ ولخي ال يتلا عّدبلا نم ءيشب مهنيد نوبوشي ال ًاسأر ديلقتلا

 هيلع لدي امب لمعلا يف حِلاصلا فّلسلا طمن ىلع مه لب « اهنم ءيش نم بهاذملا
 ٍملع ُثالآ يه يتلا مولعلاب مهلاغتشا ةرثك عم هللا لوسر ةنس نم حص امو هللا ٌباتك

 )١( رمغلا ءابنإ يأ )”/ 51١( .

  )0كاذ ذاك [ ب ] يف .



 نيك ىضترملا نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ديسلا

 كلذ ادع امب مهلالخإ مدعو ٍةغلو لوصأو ٍنايبو يفرصو وحن نم ٍةنسلاو باتكلا

 ٍةنسلاو باتكلا صوصنب ُدّيقتلا الإ ةّيزّملا نم مهل نكي مل ولو .. ةيلقعلا مولعلا نم

 ةنمزألا هذه يف رايدلا هذه لهأ اهب هللا نصخ ٌةصيّضخ هذه نإف ٍديلقتلا ٌحْرطو

 ةيرصملا ٍرايدلا رئاس يف نأ بيرالو . ًاردان الإ مهريغ يف دجوت الو ةريخألا

 مهنكلو هتبتُر ىلإ هذه انرايد لهأ ُبلاغ عليي ال نم ٍرابكلا ءاملعلا نم ٍةيماشلاو

 قرافي مل نمو هلوسرو هللا َجَجُح ٌلَقعي ال نم ُبأد وه يذلا ديلقتلا نوقرافي ال

 ليوعتلا عّديو ةلدألاب لمعي نم مهنم دجو نإو « ةدئاف ُريثك هملعل نكي مل َديلقتلا

 ةعامج نم تْجعتلا ُريكأل ينإو هلاثمأو ًةيميت نباك ٌُردانلا ٌليلقلا وهف ديلقتلا ىلع

 ىلع نوفقي فيك هدعب امو عبارلا نرقلا يف ف نيدوجوملا نيرخأتملا ءاملعلا رباكأ نم

 اوفّرع دق مهيوك عم هلوسر ٍةْنسو هللا باتك ىلع هنومّدقيو ءاملعلا نم ملاع ديلقت

 نم فرع اذإ لجرلا نإف « هّضعب ٍةنسلاو باتكلا مهف يف يفكي ام ٍناسللا ملع نم

 يف اوناك نيذلا ٍةباحصلا دحأك راص اهنم هعمسي امل ًامهاف هب نوكي ام برعلا ةغل

 هب ءاج امب ُكّمتلا هيلع بجو كلذك راص نّمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنمز
 نمب فيكف « ءارآلا ضخم ىلع ليوعتلا ٌكرتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قئاقدلا يف راصو ةانبو ًابارعإو ًابيكرتو ًادارفإ اهلْئالّجو ٍةغللا قئاقد ىلع َفّقو

 نم هيلع ئفخي ال ماقمب ةيلوصألا قئاقحلاو ةينايبلا رارسألاو ةيفرصلاو ةيوُحنلا

 نع حص امب ًافراع راصو ءداف الو داش اهنم هنع ٌذِشي الو ةيفاحخ برعلا ناسل

 ءاملع نع حص امو هللا باتك ريسفت يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 ٍةنسلا نيواود عامس يف هّسفن بعتأو « هنمز ىلإ مهدعب نّمو نيعباتلاو ٍةباحصلا

 ةباثملا هذهب ناك نمف هدعب اميفو ٍنامزألا ميدق يف نأشلا اذه ٌةمئأ اهتفنص يتلا

 ذحأ هآر يأر ىلإ حيحص شيدح وأ ٍةحيرص ةيآ نع َلِدعي نأ هل ٌعوُسي فيك

 ًامْسر ةعيرشلا موسر نم نوفرعي ال نيذلا ماتعألا م اوعلا ٌدحأ هنأك ىتح نيدهتجملا

 ٍةدئاف يأ يل لقف « هلوأك هرمأ ٌرخآو هثيادبك ملاعلا ٌةياهن تناك اذإ ْبَجَعلا ش ايف

 لبق هُمهفي ناك وه هدّلقي يذلا همامإ ٌلوق نإف ةيملعلا فراعملا يف تاقوألا عييضتل

 مهنإف ِهقفلا ملع ىلع نيرصتقملا يف هدهاشن امك هاوس مولعلا نم ءيشب لغتشي نأ
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 نوسّرديو «5يش هنم مهيلع ئفخي ال ةياغ ىلإ قيقحتلا نم هيف نوريصَي لب هنومهفي

 . لوعفملاو لعافلا نيب نوزّيمي ال لب هاوس نوفرعي ال مهو « هب نوتمُيو هيف
 هللا باتك هب مهفي ام برعلا ةغل نم ملع نمل ةصخُر ال هنأ ( هب هللا ٌنيِدَأ يذلاو )

 لوصأ تايلك ٍتامهُم نم رطشو يفؤصلاو وْشنلا ملع نم ءيشب هناسل َميِقُي نأ دعب
 كلذ ىلإ ٌمضنا اذإ مث «زيزعلا باتكلا تايآ نم همهفي امب لمعلا كرت يف هقفلا
 اهب ّلِمعو نورّتعملا ٌةمثألا اهعمج يتلا ةرّهطملا ٍةنسلا بتك ىلع ٌحالطالا
 ةحّصلا هوفّتصم هيف مزتلا امم امهب قحتلي امو نيحيحصلاك نورُخأتملاو نومّدقتملا

 وه امو ٌنَسح وه امِلو ٌحيحص وه امل ِنايبلا عم هريغو حيحصلا نيب هيف اوعمج وأ
 نم هفلاخي امب كتستلا لح الو ةنسلا نم كلذك ناك امب لمعلا بجو ٌتفيعض
 هذه يف تأي ملف ٌروهمجلا وأ [] ٌةعامج وأ ًادحاو هُلِئاق ناك ٌءاوس يأرلا

 باتكلا ةضراعم نع ةدّرجتملا ءارآلاب كّنسمتلا بوجو ىلع لدي ام ِءاّرغلا ٍةعيرشلا
 ناسل ىلع ثلا باتك يف انءاج يذلا لب كلذك اهنم ناك امب فيكف ٍةنسلا وأ

 ُدْنَع كلين اَمَو ُهوُدْمَ لولا دنا آهَو >٠ ملسوا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ناك َدَمَل 8 ١+[ : نارمع لآ 1 © نعم هلأ تويت مسك نإ لق 3 0 : رشحلا 1 4 وهنأ

 هللا لوسر نع حصو كلذ ريغ ىلإ [؟١ : بازحالا ] © َةَنَسَح سَ وَما وس هلأ لوسَر يف كَل

 ملعلا يف غلب نَم نأ ٌلصاحلاف 6”'2 ّدر وهف انّرمأ هيلع سيل ِرمأ لك » : لاق هنأ لك

 ريسفت نم ًافلتخم درو ام نيب اهب حّجريو هللا باتك تيكارت اهب مهفي ةبتر ىلإ
 سيل امو ٌحميحص وه ام اهب فرعي يتلا ٍةنسلا بتك ىلإ هب يدتهيو حلاصلا يفلسلا

 (ا/0 و /#/16) دمحأو )١1/18( مقر ملسمو (17791) مقر يراخبلا هجرخأ )١(
 1174/4 ) نئسلا يف ينطقرادلاو ( 15 مقر ا/١ ) ةجام نباو ( 5105 ) مقر دواد وبأو

 ظفلب ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ( ١١9/٠١ ) يقهيبلاو ( 7517 6:6
 . ( ٌدر وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم )
 «141/5) دنسملا يف دمحأو « 5” ص ؛دايعلا لاعفأ قلخ ١ يف يراخبلا جرخأو ©

 نباو ( ٠١ مقر ؟١/١١5) ةنسلا حرش يف يوغبلاو ( 776 ء15057 ءا٠4 214١
 . « در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم » ظفلب ( 7917//" ) قيلعتلا قيلغت يف رجح
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 لئاسم نم ةلأسم يف ناك نم ًانئاك هّريغ َدلقي نأ هل لحي ال ٌدهتجم وهف حيحصب

 لهأب ةياردلا ملع يف ُنّرمتيو ةياورلا لهأ نم صوصنلا يورتسي لب « نيدلا
 كلت نم يفاكلا ٌرادقملاو . ةجاحلا رادقم ىلع ٌّنف لك نم رصتقيو « ةياردلا

 ليوطتو فراعملا يف ربل نأ كش الو ء زييمتلاو ,مهفلا هب لصتي ام وه ٍنونفلا

 نوتملا ظفحو ٍةنسلا ملع نم ٌراثكتسالا اميسال هّلك ُكيبخ وه اهعاونأ يف عابلا

 نإف « نأشلا اذه يف ٍةمئألا مالك نع ُفشكلاو ؟')[ ٍدانسإلا ] لاجر ٍلاوحأ ٌةفرعمو

 نإف . هيلع ٌداهتجالا فقوتي هنأ ال نيدهتجملا نيب بتارملا ٌتوافت بجوي امم كلذ

 كاذ امب يردي الف ملعلا بلطل *ىّبهتم وه نم مالكلا اذه ىلع فقي امبر تلق

 ٍداهتجالا ةبتر ىلإ غلب ٌّنف لك يف هيلع رصتقا اذإ يذلا وه ام فرعي الو لغتشي

 ٌحيارقلا نأ كيلع ئفخي ال : تلق ٍةنسلاو باتكلاب لمعلا هدنع هيلع بجي يذلاو

 ٍةّيلع ةبتر ىلإ ليلقلاب عفتري نم سانلا نمف ٌةنيابتم ٌماهفألاو ٌةتوافتم َنطِفلاو ٌةفلتخم
 نادجؤلاب ٌمولعم اذهو « ريثكلاب ريصقتلا ضيضح نم عفتري ال نم سانلا نمو

 نم هيفكي لوقأف « نيتياغلا نيب ًاطّسوتم ناك نم هب '"7[نفكُي ام] ٌركذأ انهاه ينكلو
 ةسرامملا دارملا لب اظفح هب هّتطاحإ ٌدارملا سيلو سوماقلا ُلثم ٍةغللا تادرفم ملع

 دنع هنم هبلطي ام نادجُو ىلإ هب يدتهي هجو ىلع هُهباشي ام وأ باتكلا اذه لثمل

 ٌحِرشو « ةيفلألا"”[ و ] بجاحلا نبال ةيفاكلا ٌلثم وحنلا يف هيفكيو ٍةجاحلا

 عم ةرّصتخملا اهحورش نم ٌحرشو ةيفاشلا ٌلثم فرصلا يفو « اهحورش نم رصتخم

 نبال حيقنتلاو عماوجلا عج ُلثم ِهقفلا لوصأ يفو . ةجاح هيلإ وعدت ال ام اهيف نأ

 لوسلا ةياغ وأ بجاحلا نبال ىهتنملا رّصتخم وأ يفسنلل رائّملاو ةعيرشلا ٍرْدٍِص

 اهعيمج اهيف نأ عم ء ةروكذملا تارّصتخملا هذه حورش نم حرشو مامإلا نبال
 اهحورش يف يتلا ُثاقيقدتلا كلت اميس الو كلذك اهُبلاغ لب ٌةجاح هيلإ وعدت ال ام

 نَم نيرخأتملا يف ءاج هنكلو « ٍلزعمب ٍةنسلاو باتكلا ملع نع اهنإف اهيشاوحو

 . ديناسألا [ ب ] يف )0(

 . يفتكي ام [ ب ] يف (5)
 .وأ[ب] يف (9
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 ةيعرشلا مولعلا يف اهلمعتسا مث ةيعرشلا مولعلا نع ةجراخ ىرخأ مولعب لغتشا
 هيلع تلاطو ةفاسملا هيلع تَدُعِبف ٍةعيرشلا مولع نم اهنأ نظف هدعب نم ءاجف

 لصو [ هيلإ لصو 3 نإف هدصقم ىلإ مي ملو لنملا ذود تاب امبرف 1 قؤلا
 ٌمولعم ٌدّماَشم اذهو « هتامدقم يف هّتوق غرفتسا دق هنأل ليلع مهفو و ليلك "”نهذي

 , اهقيقدتو تالآلا قيقحت يف مّهرامعأ يضقنت ٍداهتجالا مولع ٍةبلط بلاغ نإف
 اذه ٌلاحف ٍريسفتلا رافسأ. نم ًارْفس الو ٍةنسلا بتك نم ًاباتك حتفي ال نم مهنمو
 ملف افرح بتكي ملو هّتاود كالو هّمالقأ ئربو ٌربحلاو دَّعاكلا لضح نَم لاحك
 لاح كلذك . ةباتكلا وه تالآلا هذه نم ةوصقملا نأ بيرال ذإ . دوصقملا لعفي
 خويشلا ىلع ٍريسفتلا بتك ةءارق ىلإ ْجّتحي مل ًاقباس هانركذ ام فرع نّمو هلبق نَم
 تادوفم نم ةيش هيلع لكشأ اذإو « ريزعلا ٌباتكلا هب م مَهفي ام لّصح بق هنأل

 ٌبارعإ هيلع لكشأ اذإو « ٍةغللا ملع نم هيفكي هنأ نم انمدق ام ىلإ عّجر ِنآرقلا
 فصلا ملع ىلإ عجري ٌلاكشإلا ناك اذإ كلذكو « هيفكي ام وحنلا ملع نم هدنعف
 ٌيبرع ٌنآرقلاف هٌعلاطم اهيلع فقي يتلا بفلسلا ريسافت يف ًافالتخا دجو اذإو
 امو « َدعبأ ناك امم ٌُخحأ وهف اهيلإ برقأ ناك امف برعلا [ ؟09] ٌةغل ٌمجرملاو
 ٌةوجوم ًاريسي ًائيش هنوك عم وهف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٍلوسرلا ريسافت نم ناك
 نوتم يناعم ةفرعم يف يفكي انمدق يذلا ٌرادقملا اذه مث . ةنسلا بتك يف
 انمدق دقف حيحص ٌريغ وأ ًاحيحص ثيدحلا ٍنوك ةفرعم يف هيفكي ام امأو . ثيدحلا
 نيروهشملا ٍثيدحلا ةمئأ نم ٌمامِإ لاق اذإ لوقنف ًآحاضيإ هٌديِرَتو كلذ ىلإ ةراشإلا
 ناكو ًاحيحص ناك ام الإ هباتك يف رّكذي مل هنأ ةفرعملا نسحو ٍةلادعلاو ظقحلاب

 نبا ٌحيحص امهّدعبو نيحيحصلا يبحاصك ةيلك ةسرامم ٌنأشلا اذه سرام نمم

 كلت يف دجُو امب لمعلل ٌغَّوسم ٌلوقلا اذهف امهّوحنو ةميزخ نبا ٌحيحصو ناّبح
 ٍةقثلا ةياورب لمع هنأل ديلقتلا نم اذه سيلو ٠ ديلقتلا ىلع هميدقتل ٌبجومو بتكلا

  1١قيرطلا [ب ] يف .

 نهذبف ملعأ هللاو هباوص (؟) .
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 نم ريثك ىلع سبتلا نإو سمشلا نم ٌحضوأ قرفلا اذهو « هيأرب ٌلمعو ٌُديلقتلاو
 كلذ طارتشا نم ٍنايبلاو يناعملا ملع [ 48 ] ُبابرأ هلوح ُنيندي ام امأو . سانلا

 اولاق امك ٌرمألا سيل لوقأف هنودب ٍةنسلاو باتكلا يناعم ةقيقح ىلع بفوقولا مدعو

 نم هّوُكذ انمدق ام هنع ىنغأ دق ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم يف هيلإ ٌةجاحلا نمت ام نأل

 . لوصألاو فرصلاو وحِنلاو ةغللا

 ةفرعم يف ريثأت ٌُديْرَم هل اممو اهرارسأو ةيبرعلا قّئاقد نم ناك نإو هيلع ديازلاو

 هذه نأب ٌلئاق لوقي امبرو هددصيب نحن ام ءارو ٌرمأ كلذ نكل زيزعلا باتكلا ٍةغالب

 دق ينإف لوقي امك ٌرمألا سيلو « هتفرعم ٌّقح ٌنفلا كلذ فرعي مل نم ٌةلاقم ةلاقملا

 حرشك خويشلا يديأ نيب هيف ٌُثدعق ام هنمف ّنفلا اذه يف رمعلا نم ةهرُب تلِفّش
 هنمو « لوطألا هحّرشو هيشاوحو لّوطملا هحرشو « هيشاوحو رّصتخملا صيخلتلا

 بلط ءىدابم ىف نظأ تنك دقو « هّئمّدق ام ادعام وهو ٍبّقعتم ًةعلاطم هّيعلاط ام

 « بيرجتو ٍقسراممو ةزبخ نع تلق ام تلق مث . ٌلئاقلا اذه هنظي ام فلا اذه

 يف ًالخدم هل نّروك ثيح نم كلذف نفل اذه يف اوبضر نإو هلاثمأو ٌيرَشْخَمَرلاَو

 نع ٌباوجلا وهل اتهاه هّتركذ يذلا ٌباوجلا اذهو « انمدق امك ةغالبلا ةفرعم

 انسلف هّلك كلذ عمو « داهتجالا يف ديتعم هنأ نظُي امم هتلمهأ ام رئاس يف ضرتعملا

 نمم نحنف الإو ٍةنسلاو باتكلاب لمعلا هدنع بجي يذلا ٍرْدقلا ٍنايب ددصب الإ

 تمدقت امك اهعاونأ فالتخا ىلع ةيملعلا فراعملا نم راثكتسالا يف ًةبلطلا ِبُّعري

 مولعلا نم ملعلا ٌبلاط هيلإ جاتحي ام ىلع ّفوقولا مار نمو « كلذ ىلإ ٌةراشإلا

 بدأ ) هتيّمسو اذه يف هّتعمج يذلا باتكلا ىلإ ْمِجريلف قيقحتلاو ليصفتلا ىلع

 . قحلا بلاط هنع ينغتسي ال ٌباتك وهف 20( برألا ىهتنمو بلطلا

 لأسي نأ هيلع بجاولا مولعلا نع ًالطاع ناك نم نإ اذه دعب لوقأ ينأ ىلع

 نم هيلع بجي يتلا رومألا يف ةنسلاو باتكلا صوصن نع همّلعو هنيدب ُّقِثي نَم

 يف تبث ام ٌمصأ ينْمَّذع : هلأسي نمل لوقيف هل ثّدحي ام رئاسو ةلماعم وأ ةدابع

 )١( هللا انمركأ دقو بتحقيقه 
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 هيأر نع هّلأسَي مل هنأل ءيش يف ديلقتلا نم اذه سيلو هب َلّمعأ ىتح ةلدألا نم كلذ
 نأ هيلع بجو ٍةنسلاو باتكلا ًظافلأ نطفي ال هلهجل ناك امل هنكلو ٠ هتياور نع لب
 زرحأ نمو . لوؤسملا ةطساوب ٍةنسلاو باتكلاب ٌلماع وهف كلذ نطفي نَم لأسي
 دهتجم هل لاقي اذهو « ميهفتلا يف قطساو الب "1 اهب لمع ] مولعلا نم انمدق ام
 ةطساوب ليلدب ٌلماع لب ٍدهتجم الو دلقمب سيل لاؤسلا ىلع ٌدمتعملا ٌئماعلاو
 نيذلا مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم يفلسلا ٌبلاغ ناك دقو هيناعم همهفُي ٍدهتجم
 لأ ءاملعلا ريغ ىلإ ةبسنلاب ءاملعلا نأ بير الو ٍةقبطلا هذه نم ٍنورقلا ٌريخ مه
 فلسلا ٌبلاغ ناك دق هل انلق ٍدهتجملاو ٍدلقملا نيب ةطساو ال هنإ لاق نمف . ليلق
 عمسُي مل هنألف نيدلقمب اوسيل مهثوك امأ « نيدهتجم الو نيدلقمب اوسيل حلاصلا
 ناك لب ريهاشملا ةياحصلا ءاملع نم آملاع دق نأ ةاحصلا يرصقم نم دحأ نع
 نَم كلذكو اهب نولمعيو ةلدألا نصوصن مهءاملع نوُوَْتسي مهنم نيرّصقملا ٌميمج
 نودهتجم ةباحصلا ٌعيمج نإ لاق نمو « مهيعباتو [ 8١ ] نيعباتلا نم مهّدعب
 هذهو « ٌفراع هلبقي ال امب ءاجو َةيرَفلا ٍمظعأ دقف دقف مهيعباتو نيعباتلا ٌميمجو
 الإ ثّدحت مل 2[ ةجُح ] نود ٍريَغلا لوق لوب اهانعم يتلا ٌثاديلقتلاو ٌبهاذملا
 : مهنولي نيذلا مث مهنوُني نيذلا مث ٍنورقلا ٍريخ صضارقنا دعب
 ٌمئادبلا ٌُتائثدحملا ٍرومألاٌو شو 2 ىدهلا ىلع ُتافلاسلا ٍرومألا ُريخو

 الق بفلسلا روصع يف هّعسو ام فّلخلا روصع يف ملاعلا َريغ ْمَسِي مل اذإو
 . هيلع هللا عّسو

 نم هددصب نحن ام ىلإ ْمِجرنلف هانمدق ام هاضتقا لوقلا نم ٌضراع اذهو
 بحاص نإ : هّرْكذ انمدق ام ىلع ٌدهاش وهو لوقنف مامإلا ٍديسلا اذه ةمجرت
 : ديسلل لاق ٌةريهَظ نبا هخيش ىلع ثيدحلا ّملع أرقو ةكم ىلإ لحترا امل ٍةمجرتلا
 ول لاقو بضغف ةفينح يبأ وأ يعفاشلا مامإلا ىلإ ٌتبستنا ول انالوم اي ّنسحأ ام

 ) )1١امهب لماع [ب ] يف .
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 وأ َميهاربإ نب مساقلا مامإلا ريغ ثرتخا ام تاديلقتلاو بسلا هذه ىلإ تجتحا

 . يداهلا هديفح

 فيكو « هلاحب فيرعتلا نع ٌملقلا رّصقي نمم ةمجرتلا ٌبحاصف ةلمجلابو
 ةمئألا نم مهّدعب نمف ةعبرألا بهاذملا ةمئأ محازي نم لاح حرش نكمي

 ملكتيو مهتالاقم يف ةلزتعملاو ةيرعشألا ةمئأ قياضيو مهتاداهتجا يف نيدهتجملا
 لاوحأل هتفرعمو ٍنوتملا بلاغ ظفحب هتطاحإ عم نيربتعملا هِتّمئأ مالكب ثيدحلا يف

 ةيلقعلا مولعلا عيمج يف هرُخبتو ًاناكمو ًانامزو ًالاحو ًاصخش ديناسألا ٍلاجر

 هيلعف هيلع ٌرادقمو هلاح فرعي نأ مار نمو . ُففضولا هنع رّضقي دح ىلع ةيلقنلاو

 يف دوسي هنإف [ ب98 ] « هتقبط ولع ىلع ٌلذع ٌدهاش اهنإف هتافتصم ةعلاطمب

 ملع ىلإ ةبسنلاب هِعاب رصقب هفّرعُيو هعلاطُم ّبل ُرّهِبي ام هوجولا نم ةدحاولا ةلأسملا
 ٍديسلا هخيش مالك دروُي هنإف ( مصاوقلاو مصاوعلا ) يف هلعفي امك مامإلا اذه

 هفسني مث هيلع اهب ضرتعا يتلا هتلاسر يف مساقلا يبأ نب ٍدمحم نب ٌّيلع ٍةمالعلا

 هتوق يف ٌريبكلا ٌملاعلا دجي ال يتلا ةريثكلا ججُّحلا نم هب هُقّيزي ام داريإب ًافسن

 نم عاونأ يف ٌدئاوف ىلع لمتشي يتادلجم ةعبرأ يف وهو اهنم ضعبلا. جارختسا

 ةينميلا ٍرايدلا ريغ ىلإ ٌباتكلا اذه جرخ ولو « بتكلا نم ءيش يف دجوت ال مولعلا
 ٍنساحم طنغ نم هيلع اولبُج ام مهل كلذ ىبأ نكلو « هلهأو نميلا رخافم نم ناكل

 . مهلِضافأ بقانم نفدو ضعبل مهضعب

 يف ٌباتك وهو ( نانويلا بيلاسأ ىلع ٍنآرقلا بيلاسأ ٌحيجرت ) هتافنصم نمو

 ُباتك اهنمو هّلثم الإ هلثم ىلع ٌرِيقي ال عرتخم بولسأ ىلع ةداجإلاو ةدافإلا ةياغ

 ىلع قحلا ٌراثيإ ) باتكو مصاوعلا نم هرصتخا دلجم يف ( مسابلا ضورلا )
 ريسفتلا يف هعمج ٌباتك هلو . هباب يف ٌديفم بولسألا ُبيرغ وهو . ( قلخلا

 يّرعملا ىلع درلا يف ٌفلؤمو . ةلُرُعلاو ةبُْعلا حدم يف ٌفلؤم اهنمو . يوبنلا
 ةفرعم يف عطاقلا ناهربلا باتك ) هلو ( نايمعلا رش ىلع نايعألا ٌدّصضن ) هاًّمس

 لئاسمو هذه ُريغ ٌثافلؤم هلو , ثيدحلا مولع يف ( حيقنتلا باتك ) هلو ( عئاصلا

 هريغ يف رظنلا ىلإ هدعب ٌرظانلا جاتحي ال ةلأسم يف ملكت اذإ وهو فينصتلاب اهدرفأ
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 ريثك ددع ىلع فينصتلاب اهدرفأ يتلا هلئاسم نم ُثفقو دقو «. تناك ماع يأ نم

 لهأ مالك هيشي هبشُي ال هّمالكو هيلع ٌتققو امم ذثكأ هيلع ْفقأ مل امو دلجم يف نوكت

 يف ينأي دقو « ةيميت ٍنباو مح نبا مالك طمن نم وه لب ءّدعب نم مالك الو هرصع
 « ٌدلجم هرعش ُناويدو « ناك نم ًانئاك هّريغ اهب ٍتأي مل دئاوفب ثحابملا نم ريثك

 نحتما نمل ةبواجملاو ةيملعلا ٍدراوشلا ٍدييقتو قئاقرلاو تالسوتلا يف هّبلاغ هّرعشو
 ٍةروث دعب ٌةروث هيلع نوروثي اوناكو َلزالزو َلقالق مهعم هل نإف هرصع لهأ نم هب
 هُحيش هيلع ضرتعا نأ ىلإ كلذ ىضفأو « دئاصقلا هيلع ضارتعالا يف نومظنيو
 مهلواصيو مهبواجي [ 54١ ] ناكو مدقت امب اهباجأف ٍةلقتسم ةلاسرب هُرُكذ ٌمدقتملا

 اهيف سيل ةقبط يف هنوكل هل موقي نم هنمز يف نككي ملو ةجحلاب مهّرهقيف مهلواجيو
 ول هحويش نأ نظلا ىلع ُبِلعي يذلاو 27[ هيضراعم ] نع ٌالضف هخويش نم ٌدحأ
 . اذهب كيهانو : هملع رادقم ىلإ مهُملع ْعّلبي مل ٍةدحاو تاذ يف ًاعيمج اوعمُج

 عطقناو تاوّلفلا يف شّحوتو َحيْشمتو ةدابعلا ىلع لبقأو عمجنا اذه دعب مث
 كلت-يف هرمع نم ىضم ام ىلع فّسأتو ٠ كلذ ريغب ٌةلغش هل قبي ملو « سانلا نع

 فينصتلاب ٌلوغشم اهعيمج يف هنأ عمو « هيرصاعم نيبو هنيب ٌثرج يتلا ِكِراعملا
 ةمألا لضافأو ءاملعلا رباكأ ٍضارعأ نع عفرلاو ةئسلا نع ٌبذلاو سيردتلاو

 مل ضرأ يف ةيعرشلا مولعلا ٍرئاسو ثيدحلا ملع رشنو عّدبلا لهأل ٍةلضانملاو
 ُدجَأو نيلماعلا ءاملعلا ُرجأ هلف ءوايألا كلت يف اميسال كلذ اهلهأ تلأي
 بانج ىلإ عاطقنالا ٍةذل ّمْعطو ةدابعلا ةوالح قاذ هنكلو « نيدهتجملا نيدهاجملا
 . كلذ ىوس ام 0[ هينيع ] يف رُّهصف ٠ قحلا

 يف همجرت ولو هّلاوحأ ىفوتساو سيرارك يف ريزولا ينب: ضعب همجرت دقو
 ُديغ مهريغ نمو ةيديزلا ءاملع نم ةعامج ًاضيأ همجرتو هقحب ًايفاو نكي مل دلجم
 دقعلا ) هباتك يف يكلاملا يسافلا فيرشلاو ينميلا باطعلا هيجولاك هركذ انمدق نم

 . هيرصاعم [ ب ] يف قفز

 . هنيع [ ب ] يف (؟)
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 « ءاملعلا نايعأ نم ٍدحاو ُديغ هحدمو يهيِرُبلاو ةكمل ًاخيرات هلعج يذلا ( نيمثلا

 لب هرصعب ًاصتخم كلذ سيلو « ُرغاصألا هّلهجو دباكألا هفّرع ٌلجر هنأ ٌلصاحلاو

 هّلثم ْبجني مل نّميلا نإ تلق ولو . اذه انرصع ىلإ روصعلا نم هدعب اميق ٌنئاك وه
 ٌنسحأ امو « هريغ ىلإ هعم جاتحُي ال ام بفصولا اذه يفو باوصلا نع ٌدْعِبأ مل

 : هركذ مدقتملا هخيش ةبتاعم يف هّلوق

 ٌفقوم يب كل موي نكو

 هتقو يف ةرّثِعلا ةبيشاي

 ادّبلا ءوسب لوقلا ىف تفرسأ

 ادغ يحضُت فيك يرعش تيلاي

 ادتهالاو ميلعتلا بِصنمو

 ىدهلا ءادر ٌملعلا علخ دق ىدرلا ًءادر ٌبيشلاو كيلع

 امهزؤُهطو كيئادر نصف

 ةنس مّرحم رهش [١7 نم ] نيرشعو عباس يف هنارفغب هللا هدمغت هّتافو تناكو

 5 ةئمئامثو نيعبرأ 6١

 ادتعالاو فارسإلا سّند نع
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 ©”يكتشبلا ردبلاب فورعملا لصألا يرضملا

 ٍةئمعْبسو نيعبرأو ٍنامث 48 ةنس نيعيبرلا دحأ يف دلو ٌروهشملا ٌُرعاشلا
 'مث ةيفنحلا هقف يف 0[ باتكلا ] ظْفحو َنآرقلا أرقف يرصانلا كّتْشِب عماج راوجب

 بذج يف ًابجع ناكو « ينورّراكلا هللا ٍدبع نب دمحم ءاهبلا بحصو ًايعفاش لوحت

 )١( ب ]] نم ةدايز [.

 نيفلؤملا مجعمو . ( 917 مقر 71794 1//777) عماللا ءوضلاو . (700/5) مالعألا )١(

 ( 497/9 ) نونكملا حاضيإو . ( 190/7 ) بهذلا تارذشو . (110717 مقر "4/8)

 .(13ة9/8)و

 . ًابتك [ ب ] يف 2م
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 عمتجاف َنادْرُملا ًاصوصخ مهيلاهأ [2١ نورجهي ] ثيحب « هدنع ةماقإلا ىلإ سانلا
 هقرافي ملو همزالف هرصع لهأ لمجأ نم هنوك عم كلذك وهو « ٍةمجرتلا ٌبحاص هب

 يقيرط ّلك كلسو ّيِز لكب ايزتو هّيح هيلع بلغف مزح ٍنبا بتك يف ٌرظنلا نعمأو
 لاقو ةتابث نبا نع بدألا ذخأو « اهنم ًائيش ْنِقَتُي مل هنكلو ةريثك نونف يف لغتشاو
 تاقبط يف ًالفاح ًاباتك ٌعمجو « ماجسنالاو ةقرلا يف هيكحي داكف َنسحلا ّرعشلا
 رجح نبا هيلع كردتساف « هنم ُديثك هتافو َةتابُث ٍنبا هخيش ناويد ٌعمج و « ءارعشلا

 هعمجف هترثك عم هيفن ّمظن وه عمجي ملو « دلجم ّوحن ةّنابن ٍنبا رعش نم هتاف امم
 2 بتكي ثيحب خسنلا ىلع ٌةردُق ةمجرتلا بحاصل ناكو . ٌيِزاجحلا باهشلا
 د ٠ بكين هدج ىلع عجطضيف بِه امبرو « رثكأ نسيرارك يمخ موبل
 يف هلع شرم هيب لع ناكو ٍرصحلا تحت لٌخدي ال ام هريغلو هسفنل
 [ 787 ] ةرشعب هيلإ لسرأ رباكألا ضعب نإ ىتح « ُهْنِم دحأل دّلقتي الو ٠ هايند
 نم هيف ام رثنف هبا رج ©"”[ ذخأف 1 كلذ يف يل ةجاح ال لاقو ٌلوسرلا متشف ثف َريناند

 هنأ كلذ نمو « نايعألا نم ةعامجب رّخسي ناكو « هثرضحب سولفو ةضفو بهذ
 « ةجاجدلا ٌةرْب "7[ هامس ] ةَجام نبا َنْئُس حرش هنأ هغلب امل يريمّدلا لامكلل لاق
 َجرتملا ناك ةضوّلاو يعفارلا ىلع ةضهتنملا دئاوفلا هِتافلؤم ينيقْلُبلا ىّمس املو
 ار ةيمستلا ينيقلل ريف بسانعم ذيغ عسل نأ ريشي واولا حتفب ةضورلا لوقي هل

 : رجح نبا ظفاحلا هيلإ بتكو . ةضخملا دئاوفلا

 امغ موصلا ىذأ نم يكتشن الو موصن انأب ًابيجع سيلأ

 امظنو ًارشن ٍوْرن مل نحن اذإ  انكت يف لاو بعسو

 هل مجرتملا باجأف

 . اورجهي[ ب ] يف قلل

 . ذدخأ [ ب ] يف قفقفز

 . همس [ ب ] يف فرفإ

 . ( 717/8 /5) عماللا ءوضلا يف كلذ رظنا قفز
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 ارطَق ُبْذعلا هؤنانّرَطمأف العلا يف ىَنَر ًاباهش اي الأ
 اربثنو ًامظن تلق نإ نْطتسنو انّرقفاي كنم ٍرَّقَف ىلإ

 ًاريثك ًائيش نيرخأتملا نم بدألا يف نوفتصملا هنم ركذا دقو ئاس هدعشو

 نيثالث 67٠ ةنس ىلوألا ىدامُج نم نيرشعو ثلاث نينثإلا موي ( تام )و

 . ةئمزامثو
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 2020[ ىنميلا ] يمابشلا نيدلا فرش مامإلا نبا

 نب نمحرلا ٍدبع ةمالعلا ىلع أرقو فلأو نيرشعو نيتنئا ٠١77 ةنس دلو

 ًءاعنص خياشم نم امهريغ ىلعو بيرد نب ٍنيدلا زع ديسلا ىلعو « يميحلا ٍدمحم

 ٍةقبط دعب ٌةقبط ئسانلا هنع ذخأو ه هرصع ّلهأ قافو مولعلا عيمج يف عربو « َمابِشو

 ٠ هزيغو يلبقُملا يدهم نب حلاص ةمالعلاك نوفنصم ٌةمثأ مه ٌةعامج هتذمالت يفو

 لئاسم يف بيجي ناك لب .«فينصتلاب مولعلا يف هرُخبتو هردق ةلالج عم لغتشي ملو

 َريثك ناكو « ٍنيدلا فرش مامإلا هدجل اهعمج ٌةنسح ٌةريس هلو ًةديفم ًةبوجأ هيلع درت

 لدي امم هل عقو ام بئارغ نمو . روهظلا ةبحمو ةارامملاو ةاهابملا ٌليلق ٍتْمَّصلا

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا سلجم رّضح هنأ ِهِتْمَس ٍنسُحو هنوكسو هلقع ديزم ىلع

 ٍدحاو لك ملكتف ٍةيوُحَن ةلأسم يف ٌمالكلا رادف ِءاملعلا نايعأب ٌيصاغ وهو ٌليعامسإ
 ٌرثكأ هنوك عم ةملكب ملكتي مل ٌتكاس ٍةمجرتلا ٌُبحاصو« هيدل امب نيرضاحلا نم

 يف نَم هيلإ تفتلا ةلأسملا كلت يف مالكلا لاط املو اَمْلِع سلجملا كلذ لهأ

 ٌةلأسملا هذه : لاقف هيلع كلذ يف ًاعيمج اولّوعو ٌمامإلا مهنمو سلجملا كلذ

 11١/5 ) نيفلؤملا مجعمو .(718-1370/ ) رثألا ةصالخو . 7١4/0( ) مالعألا (؟)

 مقر 7 8/7 ) نغألا ضورلاو )7١١5/5(. نونظلا فشكو ١١547(. مقر

 .( لا
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 كلت مهارأو هّقرو بّلقف حتفو هذخأف باتكلاب اوؤاجف بيبللا ينغم ٌبحاص اهركذ
 دقو اميس ال ةلأسملاب هيلع عم هتوكس نمو ًالوأ هقيقحت نم اوبجَعف اهظفلب ةلآسملا

 يذلا سلجملا كلذ لثم يف ًاصوصخ َضّرعو لاطو اهيف [ ب44 ] ُمالكلا رثك

 حلم لكشلا ّنسح ناكو ىوقتلا لابج نم ٌداَبَ ناك نم الإ هيف هّسفن كسمي اال

 ُبحاص جرخو ٍرَّشحملا لهأ عمتجا ول هنإ : ءالضفلا ٌضعي لاق ىتح ةئيهلا
 نمم وهو ًافطالم ًادّدوتم ًاعضاوتم ناكو . ٌملاع هنأ 1[ يحاو ] لك ملع ةمجرتلا

 نيب عمجلاب هل اوّرقأو هدرفتب اوفرتعاو هملعل اوعّضخو هميظعت ىلع هرصع ّلهأ قفت
 نينثإلا راهن يف تامو تاقبطلا ىلعأ ىلإ قيقحتلا يف غولبلاو لقنلاو لقعلا ٍملع
 ىلع ُسانلا فسأتو ٌمابِشب هلزنمب يفلأو نينامثو سمح ١ 48 ةئس بجر ٍرهش ةَرُغ
 ٌيدْنهلا ميهاربإ خيشلاو يميحلا 2"'[ نيسحلا ] ٍنب دمحمك ءارعشلا هاثرو هدقف

 نب ٌيلع يضاقلاو ٍرودبلا علطم بحاص لاجرلا يبأ نب حلاص نب ةمحأ يضاقلاو
 . لاجرلا يبأ نب حلاص

 دمحم نب ئيحي نب َميهاربإ ْنِب دمحم 19

 ”يناعنصلا مث يلوحّسلا يرجشلا حالص نبا

 ذخأو هريغو هدلاو نع ّملعلا ذخأ « نيديجُملا ءابدألاو نيزّربملا ءاملعلا ٌدحأ
 ًابيطخ راص مث [ 187 ] ءاعنص عماجب ًابيطخ ناكو ءاملعلا رباكأ نم ٌةعامج هنع

 يتلا ءارضخلاب ٌةباطخلا بهاوملا ٌبحاص ُيدْهَملا هآلو هتدم رخخآ يفو َعادَرب
 هلوق هنمق ٌدّيج ٌججسنم ٌدعش هلو . بدألاو ةيلآلا مولعلا يف ًازّربم ناكو « اهطتخا
 : ةيفاكلا ىلع ّيضّرلا حرش حدم يف

 . دحأ [ ب ] يف قز

 . نسحلا [ ب ] يف (0
 نغألا ضورلاو . (504/5) مالعألاو . ( 448 مقر "84 )85/5"  فرعلا رشن (5

 .( "الك مقر ؟-8/9)



 3 نسحلا ني دمحأ نب دمحم يدهملا مامإلا

 ْيِضُملا ٌتدرأ نإ وحن ٌةملظ ثُتّجد ام اذإ مجنلاب كيلع

 يضّرلل ًاخأ ناك هموق يف ىضترملا َديسلا ئعدي ءاش نم

 : همظن نمو

 يعكراو يدججساف ىَّلصُملا اذه انناصغأل اقرولا تلاق مك

 يعّجسا مث ناديعلا ىلع يّنغ ىوُللا ٍناب ءاقرو اي تنأو

 : اهٌعلطمو ّيزومرجلا ّنسحلا َديسلا اهب عجار يتلا ةديصقلا همظن نمو

 . فلأو ٍةئمو عست ١١١9 ةنس ( هتافو ) تناكو

 ملع يف اميساال نيديفملا ًءاعنص ءاملع رباكأ ٌدحأ وه ةمجرتلا بحاص ُدلاوو

 ىلع حرش اهنمو « ٌةروهشملا راهزألا حرش ةيشاح اهنم ٌتافنصم هلو « عورفلا

 هّدلاو هخياشم نمو وقفلا ملع يف هرصع لهأ ٌُبلاغ هب جرخت دقو «ةلأسملا نيئالثلا

 ةيقفلاو ٌيبْرجلا ةضوعَم نب ٌدمحأ يضاقلاو يتفملا نيدلا رع نب دمحم ٌةمالعلاو

 نيدلا سمش نب ٌرسح ديسلاو يدمضلا دمحأ ةيقفلاو ديمح لويحي نب ميهاربإ

 . ةسوسحلا ٌدمحأ نب يداهلا ٌدبعو ٌئمّيحلا دمحم نب نطحرلا ٌُدبعو فاّحج

 نينامثو عيس 5ما/ ةنس ىلوألا ىدامج نيرشعو ثلاث ةعمجلا ةليل ةدلومو

 ةنس ىلوألا ئدامج نم ٌتلخ نيرشعل ٍتبسلا موي ( يفوت )و ٍرامَذ ةئيدمب ةئمعستو

 . ةيفاو ٌةمجرت رودبلا علطم ُبحاص همجرت دقو « َءاعنصب بفلأو نيكس

 دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ نب دمحم يدهَملا ُمامإلا

 ناكو اهنم ةرخآلا ىّدامُج عباس يف بفلأو نيعبرأو عبس ٠١ ا ةنس يف دلو

 )١( مالعألا )5/1١١-1١(. فرعلا رشنو . 54و 58ص مارملا غوليو ) 407/5 -404
 نيفراعلا ةيدهو ( 11786 مقر 094/7 ) نيفلؤملا مجعمو ( 40”مقر )5١14/5؟( .



 نسحلا نب دمحأ نب دمحم يدهملا مامإلا ه5

 توم دعب ةفالخلا يلوو ِةِب ةينميلا رايدلا يف رباكألا ءاسؤرلا ٌدحأ هيلاو توم دعب

 بورحو ديدش عازن دعب ٌليعامسإ هللا ىلع لكوتملا نب دمحم هللاب ديؤملا مامؤلا

 هررّصحو « مهريغو هبراقأ نم نميلا تاداس رباكأ ٌعيمج هبرحل عمتجاو ٍةليوط
 مهمزهف ٌريسيلا مهو دانجألا نم هعم نمب لإ جرخف هعم نمبو هب نوطيحُي اوداكو

 ملو ُثقولا هل افصو ّنميلا 20[ هل ] تنادو نيرخآ دّرشو مهرباكأ نم ةعامج رسأو
 ديسلاك مهتَجسو مهبلغف ٌةعامج كلذ دعب هعزانو «هّرهق الإ ٌتفلاخم هل ّقِبي
 ( ءالؤه ٌريغو هٌّمع وهو مامإلا نب ِنسحلا نب ٍنيسُخ ديسلاكو لكوتملا نب فسوي
 هقفنيو ريدقت الب اياعرلا نم َلاملا ذخأي ناك كولملا رباكأ نم ّكِلَم هنأ ٌلصاحلاو

 ُبحاص اهكلم نأ ىلإ اهنم ِكارتألا جورخ دعب نم ُنميلا تناكو «ريدقت الب
 ذخأ اذه ماق املف «ٌعرشلا هُعَوسي ال ام ذخأو تايابجلاو رْوجَبلا نع ةنوصم ةمجرتلا
 ثرئاكتو هُئوطَس ثنّكمتو هُتبيه ثّلجو هُيلود ثمظعف هَّلِح ٍريغو هّلِح نم ٌلاملا

 ناك هنإف هسوبلم يف دّمزتي وهف كلذ عمو ءافلخلاب هنم ةبشأ كولملاب راصو هدانجأ
 جرخ اذإ ناك هنأل ةدجسلا َبحاص ىّمسي ناكو « بايثلا َميفر الو ٌريرحلا سلي ال

 دجسو هداوج نع لّجرت ءاضقلل ةيلاملا دانجألا نم هيدي نيب ام ىأرو هبكوم نم
 نونظلا درجمب ءامدلل ًاكافس ناكو ضرألاب هّهجو غّرمو ًاعضاوتو هللا ركش

 ليللا يف هيتأي ناك هنأ نّسلألا ىلع عاشو ببسلا كلذب ًاملاع لتق دقو « ِكوكشلاو

 ناك اذإف « ًانالف عنميو ًانالف يطعُيو نالف لام بهنيو ًانالف لثقي هنأب هبطاخي نم
 لهأ ىلإ ليمي ناكو نجلا ةدّرَم نم هل بطاختملا اذه لعلو كلذ عيمجب لمع ٌراهنلا

 بحي ناك نكلو « ًاملاع نكي ملو هيلع اوؤرق امبرو مهب هّبشتيو مهسلاجيو ملعلا
 ٌفينصت هلو «ًابَهرو ًابَعر هترّضح ُءاملع كلذ [ ٠٠٠١ ] ىلع هدعاسُيف ملعلاب ٌرّهظتلا

 تافلؤم نم َلئاسم َلَقن هيفو هيلع ٌتفقو بفيطل دلجم يف ( ةرينملا سمشلا ) هامس

 ىلع ةلوقنم الو ٍةبترم ُديغ اهنكلو ء دمحم نب مساقلا [ 184 1 مامإلا هيبأ دج
 «هفلؤم ضرغام الو هٌعوضوم ام باتكلا كلذ ىلع علطملا يردي ال لب بولسأ

 )١( ب] نم ةدايز [.



 كو نسحلا نب دمحأ نب دمحم يدهملا مامإلا

 نم ٌةعامج هيلع هؤرقي ناكف اذه عمو « ءاملعلا نم سيل هفلؤم ٌنوك كلذ ٌببسو

 شيطلا نم هيلع لبُج امل ةقيقحلاب هّقيرعتو هُّحصن مهعسو يف سيلو ءاملعلا رباكأ

 نم ريمأ وأ هئارزو نم ريزوب َعاقيإلا دارأ اذإ هنأ هتّمه ولع نمو . ةبوقعلا ليجعتو

 ناكو ًاليلج الام نوكي دقو « ًائيش هنم ذخأي الو هلام باهتناب دنجلاب َّرمأ هئارمأ

 ىلع ] لكوتملا نب ٍدمحم هللاب ٍديؤملا توم دعب اهيلع هٌؤاليتساو نميلل ُهكّلمت
 (1155) ةنس ىلإ كلذ ىلع رمتساو ( 1١417 ) ةنس يف كلذو مدقت امك 2'”[ هلل
 هتكلمم نم دالبلا جارخإو هتضراعم يف ٍنيسحلا نب ٌمساقلا هللا ىلع ّلكوتملا عرشو

 ىلع ًةدايز اهرسأب ةينميلا رادلا هّكلم ناكف ( 1١79 ةئس يف هّسفن علخ ىتح

 . ديري امل ٍلاّعفلا ناحبسف ٌةنس نيثالث

 يذلا ّيفّرشلا يرّوْطَحملا ميهاربإ ٍديسلا ٌةئداح همايأ يف ثداوحلا مظعأ نمو

 ناكو ةلمهملا ِءاطلا ناكم ةلمهملا لادلاب ")[ يرودحملا ] مويلا ٌسانلا هيمسي

 ةرّحسلا مظعأ نم ناكف ةلمجلابو * ةذوغشلاو تامّسْلطلا )6 ملع ] يف ًاعراب

 كفسف ةلالجلا ظفلب نوقطني ٌبيذاجم ٌعابتأ هلو )١١١١( ةنس يف هرمأ ٌروهظو

 مهّماسجأ عطقي الو هباحصأ يف ٌصاصرلا رثؤي ال ناكو لاومألا بهنو ءامدلا

 اهبحاص ىلإ اهعجرأو هديب اهكسمأ هباحصأ ىلإ تغلب اذإ ٌةضاصرلا تناكف ٌحالسلا
 ومورلا ٌناطلس نإ ليق ىتح « رايدلا ٌرئاسو لب ةثداحلا هذهل ٌةينميلا ٌرايدلا تّجتراو

 ٌحالسلا هباحصأ يف لمعي ال يذلا نميلاب مياقلا اذه نع هلأسي ٌرضمب هبئان ىلإ بتك

 ٌبحاص هيلإ لسرأف نوّصحُي ال آمّلاع اهيف رمد ٌمحالم هل ثعقوو .ٌصاصرلا الو

 نم ٌعضاوم يف ٌةباحصأ دتماو مهرثكأ لّتقيو مهُمِزهي وهو شيج دعب ًاشيج ةمجرتلا
 ءامدلا نم كفسي ام هجو نع لئّس اذإ ناكف ٌءيش ملعلا نم هدنع نكي ملو نميلا

 نأ ىكحيو . كلذب هّرمأي يذلا وه هفيس نإ لاق لاومألا نم بهنيو مّرُحلا نم كتهيو

 .[ب 1 نم ةدايز )١(
 . رودحملا [ب ] يف (؟)
 . لمع [ب] يف (9)
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 راثآ ةلمج نم كلذ لعلو « هدمِغ يف وهو ٌليلص هل عّمسُي ناك ٌروكذملا هّقيس

 مهريرقتو كابنتلل سانلا برش لجأل الإ جرخي مل هنإ لوقي ةرات ناكو هرحس
 « هلهج ديزمب ٍتارِعْشُملا مظعأ اذه ٌلكو : نميلا ضرأ يف ءاقبلا ىلع تاينابلل
 ناك نإو يتقو عرسأ يف هوحتف نوصحلا نم نصح ىلإ اوهجوت اذإ ةباحصأ ناكو
 كلذ رثؤي الف حالسلاب مهنوبرضيو كلذ رثؤي الف مهنومري مهنأل ةناصّحلا ةياغ يف
 يف قفتاف اولخدو تارادجلا نم اوروست َباوبألا مهل اوحتفيو اوملستسي مل اذإف

 لهأ ىأر املف ِهْنَمَّشِهَف ًارّجح مهدحأ ىلع ُثلسرأ ةأرما نأ الْث نصحل مهحتف
 لزي ملو مهنم ةعامج اولتقو مهوخدشف اهب مهوّمرو ٌراجحألا اوذخأ كلذ ّلحملا
 شيج يف هّدالوأ ٍرمألا رخآ يف زهج ىتح شيج دعب ًاشيج زهجي ةمجرتلا ُبحاص

 ليعافألا اولعف نأ دعب هّياحصأ قّرفتو مجانلا اذه ٌرمأ رقهقتو ٌحتفلا ناكف مخض
 داسفإ يف َعّرشو ةدْعص تاهج ىلإ هسفنب اجن مث ٌنوصحلا اوحتفو َشويجلا اومّرهو
 نب ٌيلع ٌديسلا وهو كاذ ذإ ًةدْعص ُريمأ فطظطلتف دوعن نأ ٌةنتفلا تداكو اهلهأ
 ءامدلل هكفس ببس نع هلأسف هيلإ لصو ىتح ٍدمحم نب مساقلا مامإلا نب ٌدمحأ

 طارفإب ني امم ًاقباس هب رذتعا ام لثمب هباجأف تامرحملل ٍهليلحتو لاومألل هبهنو
 . كلذب هربخي ةمجرتلا بحاص ىلإ لسرأو هَقنُع بّرض مث هنّجسف هلهج

 نيسحلا نب سابعلا ّيدهملا مامإلا مايأ لئاوأ يف ٍةنتفلا هذه ُلثم قفتا دقو
 نم الجر نأ كلذو هللا هظفح هللاب روصنملا مامالا رصعلا ٍةفيلخ انالوم ٍدلاو

 ٌدالب وهو يروطحملا هنم رهظ يذلا لحملا نم رهظ ةمالع وبأ هل لاقي نادوٌسلا

 مهنم عمتجاو ٌصصاصر الو ٌحالس مهيف لمعي ال ٌبيذاجم ٌريثك ٌعابتأ هل راصو يقرشلا
 اوحتفتسا كلذ دعب مث « ليكبو ٍدشاح دالب ٍنوصح َتلاغ اوحتفو ٌةفلؤم ٌفولأ
 يتأي ال نم سانلا نم اولتقو ةماهت ىلإ اوهتناو [ 5805 ] ةيمامإلا دالبلا نم ٌعضاوم
 ُسانلا راصو ةكلمملا ٌتاكرأ تعّضْعّضتو كلذل ٌنميلا ُثتَفجرو ٌرصحلا هيلع
 بص طقس اذإ ٌماوعلا نم نُهُهياشي نمو ُءاسنلا راصو هريغ مهثيدح يف يرجي ال
 ٌمامإلا لاز امو « هب ٌضرألا تلعتشاو هّتنتف تمظعو مجانلا اذه مساب اودان مهل

 ُباحصأ اهيف رشتنا دق يتلا هدالب نع اهب عفاديو شويجلاب هيلإ لِسري ٌيدهَملا



 و يدعصلا محشم هللا راج نب دمحأ نب دمحم

 صاصرلا مهيف ترْثأو ٌةَحِلسألا مهيف تلمع رمألا َرخآو . روكذملا ةمالَع يبأ
 نم مهُيلاغو مهيلع ًةراتو.مهل ٌةرئادلا نوكت ٌةراتف ةرئاكتم ًاشويج اوراص دق مهنكلو

 .نادونسلا

 شيج يف اوجرخف شيجب هنوّدِمُي مهنأ ةدغص ماش ىلإ لسرأ َةَمالَع ابأ نأ قفت مك

 ىلإ هّسأر اولمحو مهنم ٌةعامج هلتقف هّرمأ ربدأ دقو [ ب3١٠٠ هيلإ اولصوف ريثك .

 20[ ٌديسلا ةمالعلا ] انُحيش مجانلا اذه رابخأب ينربخأ دقو « سابعلا ٌيدْهَملا مامإلا

 ٌمامإلا هلسرأف انُحيش امأ « هيلإ الصو دق اناكو هْرْكذ ٌمُدقتملا ّدمحأ ُنرب رداقلا ٌدبع
 ببس نع لأس هنأ انُّحيش ينربخأو « َنابكوك ُديمأ هلسرأف ٌىلع ةيقفلا امأو ُيدْهَملا

 تارانملا نم نوحّبسي نونذّؤملا ناكو ةقباس مايأ يف 'ءاعنص لخد هنإ لاقف هيف وه ام

 مهنمف كلذب اولهاست دق مهدجوف ىرخأ ًةرم لخد مث تاحيبست ثالث ليللا رخخآ يف

 ىلإ رظناف « حبسي ال نّم مهنمو ًةدحاو ًةحيبست حّبسي نم مهنمو نيتحيبست حبسي نم
 ناكو مّرُحلا َكْنهو ءامدلا َكّْفس ٌةيغاطلا اذه هب ّلحتسا يذلا بيجعلا لهجلا اذه

 ( ثوم ) ناكو هكلهأو هنم هللا مقتناف اهدعب يتلا يف وأ ( ١١75 ) ةنس يف هٌروهظ

 . فلأو ٍةئمو نيثالث ١١70 ةنس يف هل مّجرتملا بهاوملا بحاص ٌيدهَملا

 2"يناعنصلا مث يدغصلا مخشم هللا راج نب دمحأ ْنِب دمحم -7

 نم ٌةعامج هل زاجأو يماشلا نمحرلا دبع نب ُدمحأ ٌةمالعلا ٌديسلا مهنم ٌخويش هل

 ٍةغالب عم مولع ةدع ىلع ٌعالطا هل ناكو يدنتسلا هو دمحم خيشلاك ٍنيمّرحلا لهأ

 ناكو ةسيفن ٌلئاسر اهيفو ةدلجم يف ٌةعومجم ٌتافلؤم هلو « ٌةقئار ةرابعو ةقئاف

 نئادملا نم تالحمب ًءاضقلا ءألو مث مساقلا نب نيسحلا هللاب روصنملا مامإلل ًابيطخ

 َةاضقْلا نساحم نم رهف ةلمجلايو ( ًطّسوتم * وعش هلو طِرْفم رك هيفو « ةينميلا

 )١( ةمالعلا ديسلا [ ب ] يف .

 . (11541/ مقر 55/97 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 15+ مقر 418- 411/7 ) فرعلا رشن (؟)

 .(ام4اأو كارو "5415و 0946/5 ) نونكملا حاضيإو . ( ؟95/50) نيفراعلا ةيدهو

 . ( 597 مقر 7//١9 ١9 ) نغألا ضورلاو



 يرصملا يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم مد

 يف دئاصق هلو « نميلا نئادم نم ٌعضاومب ءاضقلا ٌيدهملا ٌمامإلا هالو كلذكو
 : ةديصقلا هذه اهنمف هحدم

 سّوحلا نم ًانيعأ فّخت ملو ِسّلغلا ُنسماد ّنَج دقو ثراز

 سّرجلا قطنمو اهاذش بِي اهب ٌمدف اههيت يف رطخت
 سلخلا يف بيبحلا لْضو ّدلآأ اهبّذَلأ ةلئلخ اهل ايف

 يسقو ميسو ٍدْنِه ضيبو ًانق رفُسب ْتَبْجُح ٌةليقع

 سرَتُمو ىوهلا يف عراد نِم تّلَتَق مكف انرلا مهسب يمرت

 ٍنب دّمحأ ٍةمالعلا يضاقلا هيلو دنع ٌةدوجوم هراعشأ ٌعومجم لعلو ٌةليوط يهو
 الم ةنس نيسحلا نب سابعلا يدهملا مايأ يف ( توم )و هدُكذ مدقتملا دمحم

 . هللا ءاش نإ هديفح ُدكذ يتأيسو ء يفلأو ٍةئمو نينامثو ىدحإ

 ©)روهشملا ٌملاعلا يرضملا ُيلظرلا ةزمح نب دمحأ ْنِب دمحم 7

 هل فقأ ملو بفلأو عبرأ ٠٠١ ةنس تامو ةئمعمتو ًةرشع مست 414 ةنس دلو

 نييرضملا ٌحيشو نيمرحلا ٌمامإ هفصو يف ٌئماصعلا لاق هنكل ٍقطوسبم ةمجرت ىلع
 ةزمح نب ٌدمحأ نب دمحم نيدلا ُسسمش 5 انالوم يلمُي ام هنع بتكت ٌءاملعلا تناك نم

 20 ٍموسرلاو راثآلا نم اهنم سردنا ام يبْحُمو ٍمولعلا تالكشم لافقأ حتاف ٌيلمرلا

 ُةَماَهَفَو قالطإلا ىلع نيققحملا ٌةمالع نيدلا ءاملع ٌدحأو ةيذاسألا ٌداتسأ

 . ىهتنا « قافتالاب نيققدملا

 ©0يدوسلا دعس نب دمحأ ْنِب دمحم

 ئدامُج ّلهتسُم ٍةعّمجلا ةليل يف دلو . رادلاو أّشنملاو دلوملا ٌييناعنصلا مث

 -51/5) نيفلؤملا مجعمو . ( 747-741 / ) رثألا ةصالخو . ( 5//1-8) مالعألا )00(
 .( 58الو 5١الو ١41١و 158١و 1١١١/4 ) نونكملا حاضيإو . ( ١١1١7 مقر 5

 . 5950 ص راصقتلا . ( 4١5 مقر 551١-7515 /5؟ ) رطولا لين (5)



 <0ا/ يدوسلا دعس نب دمحأ نب دمحم

 ذنم ينمزال مث َنآرقلا ظفحو . بفلأو ٍةئمو نيعبسو ٍنامث 1١7/8 ةنس [ 7851 ةرخآلا

 «يهكافلل اهحرشو َقْرْحُبل اهَحْرشو َةحْلُملا وحنلا يف ىلع أرقف هئاهتنا ىلإ هيلط ءادتبا

 اهحرش مث يصيبُحلل اهحرش مث يتفملا ديسلل اهحرشو ةيفاكلاو ءاهحرشو دعاوقلاو

 هحْرشو يجوغاسيإ قطنملا يف ّيلع أرقو بيبللا ينْغم مث يضّرلل اهحرش مث يماجلل

 أرق مث "7 يدزبلل ] هّحرشو يزاريشلل هحْرشو دعسلل تيذهتلا مث ايركز يضاقلل
 نم لع أرق مث ( ةيفاصلا لهانملاب ) ىمسملا هلل فل خيشلل اهحرشو ةيفاشلا لع

 هللا فطلل هتيشاحو دعسلل ٌرّصتخملا هحْرشو ينيوُرَقلل صيخلتلا نايبلاو يناعملا بتك

 بتك نم يلع أرقو يّلشلل هتيشاحو فيرشلل هتيشاحو ًاضيأ دعسلل لوطملا هحرشو

 مامإلا نبال ( لؤسلا ةياغ) و َنامقل نبال هحرشو َنارْهَب نبال ( لفاكلا ) لوصألا

 دغسلل هتيشاحو دّضعلل هّحرشو ( ىهتنملا ٌرصتخم )و َناليّسل اهّتيشاحو هل اهحشو
 ثحبلا تبادآو رجح نبال اهَحْرْسو ( ةبختلا )و دعسلل هتيشاحو ( فاّشكلا )و

 َمماجو ميقلا نبال يذهلاو ّيذمرتلاو ًدواد يبأ ّنئسو ملسمو ّيراخبلاو عضولا ةلاسرو

 هذه ٌبلاغو « كلامل أطوملاو يداهلل ماكحألاو نيسحلا ريمألل ءافشلاو لوصألا

 يلع أرقي نآلا وهو ء اهمامت ىلع نيعُي هللا لعلو ٌةيقب هنم ثيقب اهضعبو اهلمكأ بتكلا

 ريغو . يراردلاب ىمسملا هحرشو رردلاب ىّمسملا يفّلؤم يفو ىقتنملل يحرش يف
 يلع أرق هلعلو ّيلع ٍةمجرتلا ٌبحاص [ 1٠١١ ] هأرق ام ٌةلمج اذهف ٠ يتافلؤم نم كلذ

 هيقفلا ىلع هقفلا يف أرقو ء يفرحألا هذه ريرحت لاح ينرّضحي ال امم كلذ ريغ

 ٍةمالعلا انخيش ىلع أرقو ء هجرشو راهزألا يف ينانيولا نيسُح نب دمحم يفراعلا

 ٍنونفلا عيمج يف عّرب دقو « رّفظم نبا نايب يف يزارحلا 29[ دمحم ] نب دمحأ

 نايعأ نم نآلا وهو « سّدقملا عماجلاب ةبلطلا سردو َنارقألا قافو اهُدرَس ٍءانتملا

 قئاقدلا رّوصت ىلإ ٌمُهفو داقو ٌنهِذ هلو « ةبلطلل نيديفُملا مظعأ نمو ًءاعنص ء

 ٌحرطو « ةلدألا نم هحّجري امب ٌلمعو ٌنسح ٌلقعو مات كاردإو ٌةحيحص ٌةركفو ٠ ٌداَقّْتُم

 . يدزيلل ا[ ب ] يف قف

 .1ب] نم ةدايز (؟)
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 مات ٌةكلمو ٌةضراع ٌةوقو ٌةحاجرو ٌةحاصقو باوصلل ٌدايقتاو قحلل ٌةبحمو ديلقتلا
 عم ةيلوصالا دعاوقلا ىلع ةلدألل قيبطت ٌنسحو ٍراضحتسا ٌةعرسو ةرظانملا ىلع ٌةردقو

 ل « ايندلا ينب نع اميس ال  عامجناو عونقو ٍبفُقعتو سفن ةماهشو ٍةَمِج ولع

 :وهو ٍةميدق مايأ يف لإ هبتك أم هنمف ءاليج ٌمظن هلو مات ٌمالطاو ٌةيوق دي بدألا

 هذحاو رهدلا ٌةنيز ًاومس كافك

 هرصع ٌةومحم لْخفلا يلاعملا ُسيئر
 هثيرش يفيرشلا ملعلاب داس ىّتف
 اهوُمز َنادرَأ ٌمايألا تّرجج هب

 اهنْرُم رد نم ٍدوجلا ٌباحس تداجو
 ىئوذ ام دعب نم ملعلا ُحْوَد رمثأو
 ٌتعّدصت أَمِت ٌردبلا ىلجت املو
 ةليقَع ينم ٌرِبِحْلا 0 امذخف

 هُلِقَأ ال ان ناسحإلا يم يناسك
 [ ؟5410 1 : يلوقب ؟'ثبجأف

 هذئارف ٍنيمثلا َرُدلا نم ماظن

 ٌلِضعُم نع اذإ | ٌفيس هئهذ نمل

 ٌرْفَوُم ملع لك يف هّضح نّمو
 ٌةنيز رهدلل تنأ يلاعملا ٌرعأ

 هتيوح ام ىلع ًادوسحم تنك نإو

 نس رشن يف هللا مسا ىلع رّمشف

 هُلوسر لاق ُهللا لاق تلق اذإ
 ٌخياشم هئنّرَّوق اذه تلق نإو

 )١( يناكوشلا ناويد رظنا ١5١9-1١54 .

 هَدَفاو زع ْنَم ٍدجملاو ىلُعلا ُجابتو

 هدهاش ٌججنلاو ٍنيدلا لامك لامك
 هذصاق ٌدعسلاو قّبسلا ٌراخف ىلجو

 هدعاس ٌدتشاو ٌّرِعلا ٌنيمي تلاطو

 هدماحم يهو راطقألا ( يف معامب

 هٌدراوم ثبياطو هيناعم تقارو
 هدساوح انيدل تناتهاو لهجلا ىجُد

 هدقاع َعْدصلاو ّسمشلا اهانس راغأ
 هدماح فرُعلا ىلع ئفاك دقو يحدمب
 هذعاص ٍنيكامّسلا قوف هب ينإو

 هدئالق ٍنامزلا د يج هب ٌنيِرَت

 هذهاشم ثّرانأ نإ ٍلاعتشا ٌرانو

 هذهاوشو هئاهرثب هححايشأو
 هذجام دساوحلا مغر ىلع تنأو

 هكساوح هِيثك ٌطوِبعَم كتمف

 هدباكت ام ىلع ديصاو ىرولا ريخل
 هدهاعم - يّدو َّنباي ملعاف نيدلا نم -

 هُدِراو ّلض ٌدِروَم اذه نولوقي
 هذحاو رصعلا ٌُملاع اذه نولوقي



 هب ىرت ارضع ٌنمحرلا سّدق الف
 دمحم نيد نيدلل ٌرصان الأ

 ٍدمحأ ةئثمل ًاموي ٌتضاغ الأ
 ٍةيمح نم له مالعألا ٌرشعم ايأ

 ٌدَكنم ُفَرعُيو ٌفورعم ُرَكنُيأ

 ٌةريدَج يهف ملعلا ُنويع كبت
 اهنإف ٍتاهمألا ٌنويع ٍِكِنَتل
 ُتّبعالت ٌموق هللا لوسر اي الأ

 ٍةلاح لك ىلع ٌرجرم كّرصنو
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 هدِئاعُي مث ٌّيحلا يداعُي ًالوهَج

 هدِضاَعُي لاجرلل اي ٌدضاع الأ

 هّدشان َينإف ًادوشنم ناك نمف

 هدئاوم لوسرلا لوق نم رّجهْتأ
 هدحاج ٍرّهطملا نيدلا يف لّبقُيو

 هدراوم يضتاعَوتُم عومد ضيفب

 هدباكت اهيني نم قوقع يف ثدغ

 هدراوم انيف بذعلا وهو كيذهب
 هدضاع قئالخلا ُديخ نَم ّرع دقل

 دييقتب اهنم راثكتسالا نع ٌلوغشم هنكلو ٌةقئاف ٌراعشأ ةمجرتلا بحاصلو
 لك يف ًادّدسُم حرب ال ٍداهتجالا مولع بلط [ ب1١١٠ بيذهتو ةيملعلا دراوشلا

 « ٌبوغر هيلإ سانللو ءاعنص ةنيدم ةاضُق نم ًايضاق نآلا راص دقو « داريإو ٍرادصإ

 . '!تاّمِهّملا حاضيإو تاموصخلا لصف ىلع ٌةمات ٌةردق هلو

 نب ةمالس نب ىلع نب بوقعي نب ناميلُس نب دمحأ نب دمحم 9

 ٍلالجلا"*[ نب ] رفعج نب دمحم نب مساق نب نيسح نب ٌركاسع

 "يراد بيطخ نباب فورعملا ُيعفاشلا ْيقشمدلا يطاعملا وبأ

 ةئممئسو نيعبرأو سمخ ٠44 ةنس لوألا عيبر ثلاث ءاعبرألا 250[ ةليلب ] دلو

 هب عافتنالل ةبلطلا هيلع فسأتو ] فلأو نيتئمو نيثالثو تس 1777 ةنس يف هللا همحر تام مث )0(

 . 740 ص 7[ راصقت هللا همحر موصخلا رجاشت يف هب عافتنالل سانلا ةماعو مولعلا يف

 . [ ب ] نم ةدايز )١(

 . 111 نم ةدايز (0)

 ةيغبو 1١١71(. مقر 51١-8١1 /5) عماللا ءوضلاو .(780/6-781)) مالعألا فيفز

 نونظلا فشكو . ( 1١1/44 مقر 717/7 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 74 مقر 10/١ ) ةاعولا

 . ( )١/4/50 نيفراعلا ةيدهو . ( )١/ "١58

 . ةليل [ ب ] يف (4)



 يلع نب بوقعي نب ناميلس نب دمحأ نب دمحم 3
 «)رُدكو تايلقعلا يف كراشو بدألا ٍنونف رثاسو ةغللاو ةيبرعلاو هقفلاب لغتشاو
 لطابلا ريوصت ىلع ردتقي ناك 2" هنإ ] ىتح ءاكذلا روفوب رهتشاو ةغلل هراضحتسا
 9 0 مالكلا نم عون لامعتساب رباكألاب بعالتي ناكو ًالطاب ّقحلاو اقح
 ثيحب ملع ىلإ ملع نم هجورخل هعماس رّيحتي ٌةلَمهُمَف هبيكارت امأو « هّتادرفم
 . مولعلا ٌعيمج ب درس هنأ

 ةعامج نب نيدلا ٍناهرُب يضاقلاب تبعالتي نأ دارأ هنأ هنم عقو ام ةلمج نمو
 مالكلا يف فّرصتو ةيلازغلاب فرعُي ةيمأ ينب دجسم نم بناج عيب يف امر رّرحف

 دعب اهحالصإ نم ّنكمتيل ةيبارعلا ةيلازغلا ظفل بتكو ٌدودحلا ٌركذو هتدعاق ىلع
 عماجلا نم ٍةعطق عيب يف َنذأ هنوك يف يضاقلا ىلع عي دشتلا ع نم هّدارُم ٌمُلبيو كلذ

 ُبلاغلاف ةلمجلابو « ةرهاقلا ىلا ٌرفف هب عاقيإلا مادو هعنصل يضاقلا ٌنطفف ٌيومألا
 هتقو يف ماشلا ٌرعاش راص ىتح بدألا نونف يف همّدقت عم ٌلزهلاو ٌنوجملا هيلع

 ٌةريثك ُففيناصت هلو فّقعتلاو فوصتلا يف ىلْعُم ًةقيرط هدم ٌرِخآ كلسو عِفادم نودب
 ( دادضألا يف دادمألا ) و فورحلا ىلع هبترو « عابتالاب عاتمإلا ) [ 784 ] اهنم
 فّعب ناسللا فرط ) و نآرقلا َداوش هيف ركذ ( ذاوشلا ًذالمو بولقلا ٌبوبحم )و
 ىلع هبّتر ةغللا يف باتكو ةغللا يف ٍةعقاولا روهشلاو مايألا ًءامسأ هيف ركذ ( نامزلا

 ىور نم اهيف ركذ تيب ٍةئمئالث وحن ٌةزوجرأو تَكّيلاو رداونلا يف ٌةمتاخو فورحلا
 نم ")[ ىور دجو ام لك ] ًددعو ةباحصلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 نم هيوم لحم ِمِلُع نَم نايب يف ( تايَفَولا ليصفتب تاودألا ٌليصحتو ) ثيدحلا
 كلذل ّلهأ وه نم ٍةفرعمو مولعلا ميلعت ةفرعم يف ( بلاطملا ٌبلاطمو ) ةباحصلا

 نبا ةيفلأ حّرْشو ( تاينلاب لامعألا امنإ ثيدح ىلع مالكلا يف تاينمألا ةياهنو )
 َدْجملا رهاص دق ناكو ( ةصالُخلا حرش ةصاصّخلا ٌحرط ) هامس ًاحرش ِكلام

 . فيحصتلا وأ صقنلا اهكردأ اهنأك ةكر اهيف ةرابعلا (1)
 .[ ب ]1 نم ةدايز (؟)

 . دحاو لك ىورام [ ب ] يف (9



 و دمصلا دبع نب يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 : لئاقلا وهو َرباكألا حّدمو ةعامج ىلع هعم عيسو همزالف يِوُْنلا

 هُراَرَم ٌطشو هٌكبارم ثأنو هادو ثبيبحلا َدْعِب نإ ُنيعاي

 هراثآ هذهف ٍهيَرَت مل ْنِإ لئاطب نامزلا نم ٍتيِظح دقلف

 : هلمو

 ارثكأو ٍدادولا لذب يف َعّلابو ٍةبحم ًطْرَف كيف ىدبأ ٌءرملا اذإ
 ارثلا ىلإ ايرثلا نيب ام دم ولو هّدُو لْذب نم دتغت نأ كايإف
 ارّيغت كنع لاز ام اذإ رمأل  امنإو كيف تاذلل هّبح امف

 : هئمو

 يئارّماهيف هتأّولَو ٍظعاو ةحيصن لقا

 ءاودلل جوحأ ناكو ُب 2 يبطلا ٌمّقتامبيرلف

 : هلمو

 ابّنع هل فاخَت وأ يرادُت نّم الو هل ىحتست نم ضرألا ىف ام كِدمَعل

 ابرق دحأ ْنِم سانلا نيب ّضرتالو ًابناج َفّلكتلا كنع ًايقلُم نشف
0 
 هاما

 ةّرْشع ىدحإ 4١١ ةنس لوألا عيبر يف تام ىتح ةرهاقلاب هتدم رخآ يف ماقأو

 ١ . ةثمئامثو

 نب يداهلا دبع نب دمصلا دبع نب يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم -

 "”نيدلا ئيمش ُيلبنحلا يسدقملا ةمادق نب دمحم نب فسوي

 ٍدلعس ِنباو َناميِلُس ّيقتلا نم عمسو ةئمعّبسو سمخ 7١ ًةنس بجر يف دلو

 ٍلوصألاو هقفلاو ثيدحلا يف رهمو َةيميَت نبا ىلا دّدرتو ملسم نباب هقفتو مهتقبطو

 )١( ةاعولا ةيغب ) 59/1١ ١” مقر لالا 5931/6 ) ةنماكلا رردلاو . ( 4 مقر 8484( .

 بهذلا تارذشو )5/١47-1١511١(. نيفلؤملا مجعمو .(777/6) مالعألاو

 مقر اله -ا/8/8) 1184١ ( . نيفراعلا ةيدهو ) 151 /5و1١17 ( .



 نالدع نب ميهاربإ نب نامثع نب دمحأ نب دمحم ا

 نع هتلأس هُنيِقل اذإ تنك « ٌةيآ ناكل شاع ول : ٌيدّمِصلا لاق . اهريغو ةيبرعلاو
 ءامسأ يف يِّرِملا ىلع دري هارأ ٌثنكو ليسلاك ٌرِيحنيف ةيبرع ٌدئاوفو ةيبدأ لئاسم
 ٌحرابلا ٌهيقفلا "20 رصتخملا ] همجعم يف ٌيبهذلا لاقو . هنم ٌلَبْقَيف لاجرلا
 يلع َبّتك «نونفلا وذ قذاحلا ٌيوخنلا ظفاحلا ٌثّدحملا ٌدّوجملا ٌءىرَقُملا

 مولعلا نم لّصح ًآدقان ةمالع ًاظفاح ناك : ريثك نبا لاقو . هنم ٌتذفتساو

 « لاجرلاو قرطلاو للهلا يف ًالبج ناكو نونفلا يف عّربو ُرابكلا ويشلا ملي ال ام

 نع يْرُملا نع :ٌيبهذلا ثدح هنأ بيارغلا نمو . نُهِذلا ميحص ًادج مهفلا ّنّسح

 باتك ) هلو . هنم ٌثذفتساو الإ هب ٌتيَّقتلا ام ٌيزملا لاقو . هنع يجورسلا
 نبا ىلع هدر يف يكبّسسلا ىلع ٌدرلاو « تادلجم [أ7١٠1 1 ينامث يف ( ماكحألا
 « ًادج هدّوجف ديعلا قيقد نبال ماملإلا نم هرصتخا ثيدحلا يف ( رّرحملاو ) ةيميت

 هلو نيدلجم يف ليهستلا حّرشو هرّرحو هيلع دازو يزوجلا نبال ٌقيلعتلا رصتخخاو
 . كلذ ُديغو ةيفلألا يف كلام نبا ىلع هب ضرتعا اميف نايح '"'[ نبال ] ٌثاسفانم
 بيترت ىلع للهلا باتك يف عرشو بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ ىلع ٌمالكلا هلو

 طق هب ٌتعمتجا ام ٌئبهذلا لاق ْلُمكي ملو َدَنسُملا ٌريسفتلا عمجو هقفلا "”[ باتك ]
 نيعبرأو عبرأ ٠454 ةنس ىلوألا ىتامجج رشاع يف ( تامو ) هنم ٌتدفتساو الإ

 . هيلع نمانلا فّسأتو ًةنس نيعبرأ نود هرمع ناكف ةئمعْبسو

 نب دومحم نب نالذع نب ميهاربإ نب , نامثع نب دمحأ ْنب دمحم - قل

 29نالدع نباب فورعملا ٌيعفاشلا ٌيرصملا دواد نب قحال

 يطايمّدلا نم عمسو [ ؟م8) ةئمّدسو نيتسو ثالث "57 ةنس يف دلو

 )١( صتخملا [ ب ] يف .

 . يبأل[ب ] يف (0)

 . بتك [ب ] يف (0
 بهذلا تارذشو ١١4845(. مقر 74/7 )نيفلؤملا مجعمو .(155/60) مالعألا (4)

 .( 891 مقر 7704 0*5 / ) ةنماكلا رردلاو .(939/1) نونظلا فشكو .(250)
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 بانو ىتفأو سّردو هقفلا يف عّربو « نيرخآ ىلع هقفتو ةعامجو ديعلا قيقد نباو

 سربيب ةنطلس يف نميلا ىلإ الوسر هّجوتو ٍديعلا قيقد نبا نع مكُحلا يف
 مهري ملف ةنطلسلا ىلإ ٌيصانلا ُكِلملا داعو ُناطلسلا لِتُق دقو الإ داع امف ريكتشاجلا

 ناكو « ٍناطلسلا توم دعب ركسعلا ًءاضق يلو مث هتايح يف ًائيش هالو الو ًاسأر هل

 سانلا هقفأ نم ناكو « هلِمكُي ملف ًالوطم ًاحرش يتّرُملا رّصتخم حرش يف عّرش دق

 . ايتفلا هيلع ترادو ةيعفاشلا نم هنمز ىف

 نيلصألاب ٍةفرعم عم ّلّثملا هب بّرضُي هقفلا يف ًامامإ ناك : ٌيونسإلا لاق

 ©”( تارابعلاب ) ةيلجلا رومألا نع رّبعي ًاحيصف ًاراظت ًايكذ ناكو ةءارقلاو ةيبرعلاو

 تناكو ةيرصانلاب سّردو ٍرّدصلا ٍةمالسو ةءورُملاو ٍةنايّدلاو ٍةعرّتملا عم ةزيجولا
 نّم نظي ثيحب ًاعساو ًامالك َنالذع نبا اهيلع ملكتيف ٌةيآ ةىراقلا أرقي نأ ٌةداعلا

 موق نم كاذ ذإ ناك ةيآلل ةىراقلا نإف كلذك سيلو 27[ َريسفتلا ] علاط هنأ هعمس

 . ةئمعيسو نيعبرأو عست ا/49 ةنس ِةدعّقلا يذ يف ( تام )و ٌةسفانم مهنيبو هنيب

 هللا دبع نب زامياق نب نامثع نب دمحأ ْنِب دمحم 0

 يقشمدلا مث ْيقرافلا لصألا ْينامكرثلا
 © ريبكلا ظفاحلا ُيبهذلا نيدلا مش هللا دبع وبأ

 ةنس رخآلا عيبر رهش ثلاث دلو راطقألا يف ةرئاسلا بفيناصتلا ٌبحاص ٌخّرؤملا

 عاضّرلا نم هيخأ ةيانعب ةعامج هدلوم ةنس يف هل زاجأو ةئمتسو نيعبسو شالث 777
 ةرهاقلا ىلإ لحر مث هتقبطو ٌركاسع نبا نع ٌرثكأف ( 140 ) ٍةنس دعب هسفنب بلطو

 )١( ةرابعلاب [ ب ] يف .

 . ريسافتلا [ ب ] يف (6)

 ةركذت ليذو . ( 457 مقر 10# - "15 / ) تايفولا تاوفو .( 775/0 ) مالعألا (9)

 88- "4ص يقشمدلا ينيسحلا نساحملا يبأ ظفاحلا هذيملت فيلأت . يبهذلل ظافحلا

 5938/7 ) ةنماكلا رردلاو . ( 15-١165 /1) بهذلا تارذشو . "48 - 747 صو

 . 185/1١( ) ةرهازلا موجنلاو . ( 444 مقر 4
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 ادلب نيثالث '')[ ىلإ ] هسفنل جّرخو امهريغو فاوّصلا ٍنباو يطايمدلا نع لخأو
 ىتح رجح نبا لاق . ةريثكلا ةديفملا َميماجملا هيف عمجو ثيدحلا نف يف ٌرهمو
 ريرحتب همدلقت نم ىلع هيف ىبرأف مالسإلا خيرات عمجو ًافينصت ه هرصع لهأ رثكأ ناك
 هّريغ نإف مهريغ رابخأ ريرحت رابتغاب ال يأ . ىهتنتا ءاصوصخ نيثّدحملا ٍرابخأ

 صيخلت ) و ( ربها )و ( البنلا ) اهنم ةريثك ٍتارصتخم هنم رصتخاو هنم سبأ
 ةدايز يف مالسإلا م برات لعلو ( ءاّرقلا ٌتثاقبط ) و ( ظاّفحلا ُتاقبط ) و ( خيراتلا
 ًادلجم نيرشعلا وحن يف ءالبنلاو . ءازجأ ىلع هنم ُتفقو ًادلجم نيرشع ىلع

 لين نمل ّلصألا نأ رابتعاب مالسإلا خيرات نم ٌدصتخم وهو ءازجأ ىلع هنم ُثفقو
 هيف ءالبنلا مجارت لاطأ هنكل لبن نمل الإ سيل ُءالبْتلاو . بلاغلا يف لبني مل نملو
 هلعج ( لاجرلا دّقن يف ُنازيملا ) هتافنصم نمو « مالسإلا خيرات يف نكي مل امب
 عقاولا يف ءافعض ريغ اوناك نإو ] ٌمَّدكتم مهيف ملكت دق نيذلا ءافعضلاب ًاصتخم

 امهيف ملكت دق هنأ رابتعاب ينيدملا نب يلعو نيعم نبا لثم هيف ركذ اذهلو
 ٌفورعملا فشاكلا ُباتك هلو . رابك تادلجم ةئالث يف ٌديفم ٌباتك وهو "”[ ملكتم

 جّرخو يّرُملا هخيشل لامكلا بيذهت ٌرصتخمو . ىربكلا ٌيقهيبلا ننس ٌرصتخمو
 ٍةبلطلا بلاغ هيف ركذف نيثدحملاب ّيصتخملاو ؟”[ ٌريبكلاو ٌريغصلا ] مجعملا هسفنل

 نم هريغل جّرخو ةنس نيعبرأ وحن ىلإ هدعب مهنم ٌريثكلا شاعو رصعلا كلذ لهأ نم
 ٌسانلا هيل |! لحر اهيف ٌبوغرم ةلوبقم هتافتصم ٌعيمجو . هتذمالتو هئارقأو هخويش

 عاقب عيمج يف تراطو هتايح يف اهوبتكو اهوؤرقو اهولوادتو هنع اهوذخأو اهلجأل

 لهأ اهيف هّكلسم كلسي مل ًابلاغ ٌةقيش ٌةقيشر ًظافلأو ٌةقئار ٌتاريبعت اهيف هلو « ضرألا

 هرصع لهأ نم خيراتلا يف ٌسانلاف ةلمجلابو . مهدعب نم الؤ مهلبق نم الو هرصع

 . هريرحتك هرّوح الو هعمجك ّنفلا اذه يف ّدحأ عمجي ملو هيلع ٌلايع مهّدعب نمف

 )١2( نم ةدايز 11][.

 :)١؟( .[أ1 نم ةدايز
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 َديج مهلاوحأو لاجرلا يف هئامز ةمالع ناك : هتخيشم يف ٌئسْلبانلا ٌردبلا لاق

 هذيملت هيلع َعينشتلا رثكأ دقو هيف بانطإلا نع ينغُت هثرهشو نْهِذلا بقاث مهفلا
 هلاق ام ٌةياغ لب لئاطب تأي ملو ةيعفاشلل هتاقبط نم َعضاوم يف('7[ ركذو ] يكبّسسلا
 نم مهريغ مجرت اذإو مهظيرقت يف لاطأ ةلبانحلاو ةيرهاظلا مجرت اذإ ناك هنإ

 : لوألا لاق امك اذه نأ يدنعو . هّقحتسي ام فوتسي مل ٌّيفنح وأ يعفاش

 اهّراع كنع هاظ ٌةاكَش كلتو

 « هّلهأ مه هدنع ٌنمانلا راصف هيلع بلغو ثيدحلل ًابح َءىلُم دق ّلجرلا نإف

 بلغ نَم )[ الإ ] هيلع َءانثلا ليطي [ 11١ ] ناك نم مه مهرباكأو مهيققحم ُرثكأو
 هلاق ام ةلمج نمو . ديفُي ال امب لاغتشا يف هّرمع عطقو [ ب7١٠ ] ٌديلقتلا هيلع

 لوقي ام يردي ال ىتح بِضغ ملقلا ذخأ اذإ ناك هنإ ٍةمجرتلا بحاص يف يكبتسلا

 نع ٌبذلاو ٌفاصنإلا اهّيلاغو ةلاقملا هذه فالخب دهشت هئافنصمف ٌلطاب اذهو

 ئور امنإ وهف هيرصاعم نم نكي مل نإف دحأ يف ةعيقولاب هّملق ىرج اذإو « لضفألا
 هقحبتسي نم عم الإ كلذ لعفي ال هنأ ٌبلاغلاف هيرصاعم نم ناك نإو هريغ نع كلذ

 الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي ٍدحأ ٌلكو رشبلا ٌنأش اذهف ًاردان كلذ فلاخي ام عقو نإو

 هيف اوناك اميف مهنيب مّكحي كّيرو نيابتت ٌدصاقملاو فلتخت ٌةيوهألاو « ٌموصعملا
 هتوم لبق ٌرضأ دق ناكو ّقشمد نم َعضاومب سيردتلل ردصت دقو . نوفلتخي
 صّقني يرصب فرعأ ُتلزام لوقيو هينيع حدقي هل ليق اذإ بضغي ناكو تاونسب
 لب نيثدحملا ٌدومج هدنع نكي مل يدفصلا لاق . هُّمدع لماكت نأ ىلإ ًاليلق ًاليلق

 : ًانمضم لئاقلا وهو سانلا لاوقأب 7[ ةيارد ] هل سفنلا ةيقف ناك

 يلثم ةافول ًاعضوم ىلخأو ٌصخش ىلع تيدحلا أرق اذإ

 يلتق ديريو هتايح ديرأ ينأل ناسحإب ئزاج امف

 )١( هركذو [ب] يف .

  )0.ال[ب ]يف

 )( ةيره آب ] يف .
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 : يسفنل هثدشنأف : يدفصلا لاق

 لحم ىلعأ يف سمشلاك ْمُدَه ٌدارُم اذ يف هلام كُتيلخ
 يلْمُت تنأو لمت ال كنأو 2يلايللا ىدم َشيعت نأ يظحو

 هنُّمض يذلا تيبلا ةيقب ىلإ ةراشإ هيف نأل كليلخ يلوق هبجعأف ٌيدفصلا لاق
 744 ةنس ةدعّقلا يذ نم ثلاثلا ةليل يف تامو . ليلخ مسا يف قافتالا عم وه
 . ةئمعبسو نيعبرأو ٍنامُث

 ميعن نب نامثع نب دمحأ ْنِب دمحم -40؟

 ةددشملا ةلمهملا لادلا رسكب مّدقُم نبا نيعلا رسكو نونلا حتفب

 2"”ميلَع نب دمحم نب مناغ نب نسح نب دمحم نبا

 يف دلو يكلاملا ٌيرهاقلا مث "'[ عئطنسبلا ] نيدلا ٌسمش ٍةلمهُملا ٍنيعلا مضب
 ىلإ لحتراو هرصع خياشم نع ذخأف ملعلاب لغتشاو ةئمعبسو نيتس 5١ ةنس

 نينس رشع وحن همزالو ٌنكلاملا ٌنبرغملا هنع ذخأ نم ةلمج نمو « ةرهاقلا

 كلذ يف لوقنملاو ٍلوقعملا ءاملع رئاس ىلعو َنودلَخ ُنباو ًةعامُج نب ٌرعلاو

 ,قطنملاو نايبلاو يناعملاو ٍةغللاو ةيبرعلاو نيلصألاو هقفلا يف عّربو رصعلا
 .هرصع ٌديرف راصو باسحلاو ةسدنهلاو ٍةئيهلاو ٌبطلاو ةلباقملاو ربجلاو ٍةمكحلاو
 كلذ عمو اهنم ةلأسم نع تلئس ام ًامْلع نيرشع ّرحن فرعأ لاق هنأ هنع ىوريو

 عيب ىلإ ٌرَّطْضُي ثيحب ًامهرد دجي الو يلايللاو ٌمايألا تضم امبر ةقافلا ّديدش ناكف
 يف ةينوخيشلا ُنسيردت يلو ام ٌلوأف ظحلا هل كّوحت مث هبتك سئافن ضعب
 رايدلاب ةيكلاملا ًءاضق 'مث َنكامأ يف نسيردتلا كلذ دعب يلو مث ( 8٠6 )ةنس

 ةكمب رواجو ّجحو ىرخأ دعب ٌةرم ٍناطلسلا عم رفاسو ( 877 ) ةنس يف ةيرضملا

 مقر 71-57 )١/ ةاعولا ةيغبو . ( 748-547 /9 ) بهذلا تارذشو . ( 7737/0 ) مالعألا قف

 . (1180457 مقر 8١/9 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 1 مقر 5-8 /9 ) عماللا ءوضلاو . ( 57

 . يطاسبلا [ ب ] يف (0)
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 ميظع مَدق ىلع ةرواجملا يف ناكو ٌةنس

 محازتو نونفلا ةرثكب هرصع يف دّرقت

 دقو ٠ ملعلا رشنو ةوالتلا ةرثكو ةدابعلا نم

 نم هنع ذخألا يف ٌةمئألا لب م ًءاملعلا لب ٌةبلطلا م

 لليللا ةافشو ) لمي ملو هقفلا يف ( ينفملا ) اهنم تيناصت هلو يف بفئاوطلا عيمج
 لّوطملا ىلع ٌةيشاحو ًاضي أ ْلمُكي ملو 20[ ليلجلا ] خيشلا رصتخم ىلع
 ىلع تكُن هلو ع دّضعلل فقاوملا ىلعو « بطقلل علاوطلا حرش ىلعو ينازاتفتلل
 يف ىرخأو مالكلا , يف ٍلماشلا دصاقم ىلع ةلمتشم ةمدقمو يواضيبلل علاوطلا

 : هنمف مظن هلو « ةيبرعلا

 ٌعَجُه ٌموقلاو ّسنألا كاذ نأ ملو

 عاسو كاب نيب ىليل قاشعو

 ٌمِيُم يهلإلا رثتللا يف ٌرخآو
 ثّريمتف هلاح تّوق ٌرخآو

 هّتاذ لك نع لكلا ىنفأ ٌدخآو

 ٌعَّوم ءارقلاو ٌفويض نحنو
 عّتمُم للصولاب مهنم ٌرخآو

 [ 1411 عفرتو انيح ُجاومألا هب صوغت

 عفذيو موري اميف هقراعم

 ٌعَّمسمو ٌىأرَم نوكلا ىف يذلا ُلكف

 عمجيو يلثي هظحالي ٌبيقر هلالوهيدل ٌنوك الد خآو

 ةليل يف ( تام ) ىتح نيدلاو ايندلا رومأ يف هناكم عافترا ىلع لزي ملو

 . 20[ ةرهاقلاب ٍةئمزامثو نيعبرأو نيتنثا ]847 ةنس ٌناضمر ٌرِشع ثلاث ةعمجلا

 نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأ نب يلع نب دمحأ ْنب دمحم 3 ٠

 ”"”كلملا دبع نب ديعس نب نمحرلا دبع نب يلع نب دمحأ نب دمحم نبا

 مخ الا ةنس لوألا عيبر يف دلو مرحلا ٌحيش 5 ٌيكلاملا يكملا ٌميسافلا ٌنيقتلا

 . ليلخلا [ ب ] يف قدر

 .[1] نم ةدايز (؟)

 يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلل ظافحلا تاقبط ليذو . ( 71/0 ) مالعألا ()

 ليذب ظاحلألا ظحلو .( مقر ٠١ 18/9 ) عماللا ءوشلاو . 59/8. 309 نص

 مجعمو . 741 59١ ص يملا دهف نب دمحم نيدلا يقت ظفاحلل ظافحلا تاقبط

 , 5١١( 199/0 ).بهذلا تارذشو . ( 118848مقر.47/- 86/5) نيفلؤملا
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 قيّدص نبا نم عمسف هسفنب بلطو ةنيدملابو اهب أشنو ةكمب ةئمعبسو نيعبسو

 نّقلملا ٍنباو ينيقّلُبلا ىلع أرقف رم ٌريغ ةرهاقلا لخدو [أ70١٠] امهريغو يريُتلاو
 ىلا رفاسو اهخياشم ىلع أرقو ًارارم ّقشمد لخد اذكو مهريغو يمتيهلاو ٌيقارعلاو
 تغلبو اهخياشم نم عمسو ًارارم َّنميلا لخدو ةيردنكسإلاو َسْلْبانو ٍةلمرلاو ًةزغ

 بتكو ةيانع َه ّمتأ ثيدحلا ملعب َينُعو ةئمسمخ ّوحن ةزاجإلاو عامسلاب هخويش ٌةدع

 ةرهاقلاو نيمرحلاب ثّدحو ىتفأو سّردو هنع اوذخأو هب ُسانلا عفتناو دافأو ٌريثكلا

 ىنتعاو « ظفحلا ّمساو ثيدحلاو خيراتلا يف ئلوط دي اذ ناكو ٍنميلاو ٌّقشمدو

 اهتايعأ مجرتو اهّرئآم 27[ دّدجو ] اهلهاجم َصضوأو اهّملاعم ايحأف هدلب رابخأب
 عمج نيدلجم يف ( مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا ٌءافش ) هامس ًالفاح ًاخيرات هل بتكف
 ٍدلبلا خيرات يف نيمثلا ُدقعلا ) لمعو . هدعب دّدجت ام هيلع دازو يقرزألا يف ام هيف

 ىلع لمعو . يبهذلل ءالبنلا ةريس ىلع ًاليذ فنصو . تادلجم عبرأ يف ( نيمألا
 بهذم ىلع كسانملا 7[ يف ]و تاوعدلاو راكذألا يفو . َةطْقن نبال دييقتلا

 تانيابتملا نيعبرألا جّرخو . يريمّدلل ناويحلا ًةايح رصتخخاو . كلامو يعفاشلا

 عبس هال ةنس لاوش يف ”اةكمب ةيكلاملا ءاضق ّيلوو ٌةريثك هقيناصتو . هسفنل

 نيتتثا 871 ةنس لاوش يف ةكمب ٌلوزعم وهو تامو ًارارم لِزُعو ©[ ةئمزامثو
 سارك ىلع ةدايزب ةكم خيرات يف هتسفن مجرت دقو « ٍةئمنامثو نيثالثو

 لالجلا مشاه نب ةمحأ نب مهاربإ نب دمحم نب ةمحأ نب دمحم 4
 «*ةلمهملا ءاحلا حتفب ىربكلا ةلحملا ىلا ةبسن لصألا ُيلحملا هللا دبع وبأ

 ٠41١ ةنس ٍلاوش لهتسُم يف دلو ّيلحملا لالجلاب فرعيو ٌييعفاشلا ةرهاقلا نم

 . ددج [ ب ] يف قفل

 .[ ب] نم ةدايز (؟)

 . ( 8//141) رمغلا ءابنأ نم . ًالالقتسا اهب ءاضقلا يلو يكلام لوأ وهو (*)
 .[ ب] نم ةدايز (4)

 .(87مقر 4194/90 عماللا ءوضلاو .(10 8-4: 9) بهذلا تارذشو .(7 /0) مالعألا (4)
 .0886و 71١ /4 ) و( 7//1419 ) نوتكملا حاضيإو ١1445(. مقر 45 /) نيفلؤملا مجعمو
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 هلوصأو ةقفلا ذخأف نونف يف لغتشاو اهب أشنو ةرهاقلاب ةئمعْبسو نيعستو ىدحإ
 ٍنبٌزعلاو يقارهلا ٌيلولاو َينيقلُبلا لالجلا نعو يوامزبلا سمشلا نع ةيبرعلاو
 مزالو يتارّصقألا رذبلا نع َضورّعلاو َنايبلاو يناعملاو لّدجلاو َقلينملاو . ةَعامج

 ريغ ىلع أرقو « ٌيراخبلا ّنب ءالعلاو امهريغو نيدلا لوصأو ريسفتلا يف ّيطاسّبلا
 ىلع مدقتو رهمو رجح نبا ظفاحلاو ٌيقارعلا يلولا نع شيدحلا مولع ذخأو ٍءالؤه
 حّوشف سيردتلاو فينصتلل ىّدصتو ةيلقنلاو ةيلفعلا مولعلا يف ىف نئفتو هنارقأ بلاغ

 لمعو ًةرّصتخم ًةنقتُم ًاحورش ةدْرُبلاو ّيعزفلا جاهنملاو تاقّرولاو عياوجلا ٌعْمِج
 اهتءارقو هفيناصت ليصحت يف ٌةمثألا بِغرو لُمكي مل ًاريسفتو ًاكسشم هسفنل

 اح وهو. هنع ذخألل ءالضفلا لحتراو ًةرْثك ئصحُي ال نم هيلع أرقو « اهئارقإو
 دقو هيلإ عجَر ناك نم دي ىلع ٌُباوصلا هل رهظ اذإو ءرحلا يف اميس ال جازملا
 طّلغلا هنهذ لبقي ال ٍنْهّذلا حيحص ءاكذلا طِرفُم ناكو « ٌعضاومب َسيردتلا يلو
 ًادوصقم ٍِتيَّصلا ٌديعب ٍرْكذلا ٌروهشم ةّماعلاو ةّصاخلا دنع ًامظعم ةثحابملا ّيوق
 . ةديعبلا نكامألا نم ىواتفلاب

 نأ دعب تامو ًارارم ٌجح دقو َسيرارك لمتحت هتمجرتو : ''”ٌيواخسلا لاق

 فسأتو ةئمزامثو نيتسو عبرأ 814 ٍةنس ٌلهتسم تبسلا موي يف لاهسإلاب لّلعت
 : هّلثم هعومجم يف [ 747 ] هدعب ْفّلْخَي ملو هدقف ىلع ُنمانلا

 محشم هللا راج نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم 7

 «©”أشنملاو دلوملا يناعنصلا لصألا ٌيدغصلا

 ةمالعلا ديسلا ىلع ةقفلا أرقو « بفلأو ةئمو نينامثو ٌتس 1١45 ةنس دلو

 انخيشو يديشرلا ٌليعامسإ نب ٍديعس ةمالعلا هيقفلاو يمليدلا ئيحي نب ٍنيسُحلا
 نب هللا دبع ةمالعلا هّمع ىلع مولعلا رئاس يف أرقو ّيزارحلا ٍدمحم ِنب ّدمحأ ةمالعلا

 )١( عماللا ءوضلا يف )79/0( .

 ص راصقّتلاو . ( 78 مقر 7737/50/7 ) رطولا لين (؟) 595 .
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 نب ميهاربإ ةمالعلا ديسلاو لالجلا هللا دبع نب ٌيلع ٍةمالعلا ديسلاو مَحْشِم ٍدمحم

 يفو ضئارفلا يف يلع أرقو يمُهَنلا ٌليعامسإ ِنب هللا دبع ةمالعلا انخيشو رداقلا دبع

 ٍريغو دواد يبأ ٍننسو يذمرتلا يفو بيبللا ينْم 20[ يف ]و ةيفاكلل يضّرلا حرش
 هقفلاو لوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو يفرصلاو وْحنلا يف عّربو كلذ

 نسحو ذقوتم ةاكذو ٌديج ٌمهفو ٌميوق نهد هلو ٍنونفلا رئاس يف كراشو شيدحلاو

 نّم هيلإ يقتري ال ام ىلإ ٍلاغتشا ىندأب يقتري ثيحب ٍطرْفُم ِكاردإ ٌةوقو ٍرهاب ٍرّوصت

 الا نم هجر مب لمعي لب ديلا ىلع لؤعي ال نم وهو لاتنام أه

 نم َءاعنصب [2١7 يناعنصلا ] ًءاضقلا هللا هظفح هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا انالوم هآلوو

 امل هيف اوبغرو هيلع ثرانلا ىنثأو هدلاو ناكمب سانلا نيب يضقي ناكف اهِتاضُق ةلمُج

 يوت لعلو ٍةلكْشُملا اياضقلل لضفلا ةعرسو نيدلا يف ةبالصلا ””[ نم ] هيلع وه

 ٌمامإلا انالوم هالو مث ( 1117١ ) ةنس يف جح مث ( ١71١١ ) ةنس يف ناك ءاضقلل

 نآلا وهو ©[ ةديدحلا ءاضق ىلإ هلقن مث ] ( 1815 ) ةنس يف َةميَر دالب ءاضق

 نم هتاف ام ىلع ٌبهلتم ًءاعنص قارف ىلع ٌففَسأتم ءاضقلا ىلع ٌدِمتسُم كلانه

 رثكي ةهجلا كلت ىلإ ًءاعنص نم هلاحترا:لبق ناكو « اهخياشم ىلع مولعلل بلطلا

 هنيبو ينيبو ًةريثك ءايشأ ملعلا عاونأ يف ةيملعلا ثحابملا نم يرجُيو اننيب لاصتالا
 ةراتو ٍةيملع ٌلئاسمب ةرات كلانه نم لصت هّبتك تلازامو ٌةدئاز ٌةبحمو ٌةديكأ ٌةدوم

 نيتيفاق ٌتاذ يه يتلا ٌةديصقلا هذه كلانه نم ىلإ هبتك اممو يبدأ ٍةحراطمب

 :[ بلل ]

 لئاسرلا َبيِط ًالماح *« اعْنص وحن نم * ىرس اذإ ُميسنلا هُقَرؤي ٌتص

 وه رف حودلا يف م ريكي لئالغ هل ٌروهزلاو # اعرف حودلا ىف *« ُثلع اذإ ٌمامحلا هّنعول ريكو

 لبالبلا ّوْجُش يعدت # اعجس ديمتو * اهريده نوصغلا يف دّدرت ثدغو

 .-[ ب ] نم ةدايز )١(

 . يف[ ب ] يف (؟)

 .[ ب ] نم ةدايز (5)
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 لئالد هل ٌمارغلاو # اعطق هينْذَُت * مل تنأو ٍمارغلا قرو اي تنك ذإ
 لصافي اهنع نكي مل * اعضو فكلا يف « هتدجأ ٌباطخلاو كديج َتقّرط
 لئامخلا ىلع تّضقتراو * اعززو ًارهز * ْثجَبد دق ِكِئارأ نيب تفقوو

 لئامشلا يف كل ًاهبْشُم * اعونو انج * اقفاوم فيلألاب كّلْئش تعمجو

 لئاسولا َتْدَدِب مث * اعطق لصولا * َلِبح تمطق قارِف اي كود دال

 لطاوهلا َبُحَّسلا لجخُي # اعمد نيدخلا * يف ليذأو اهّنملا ىعرأ ينتكرتو
 لماوه يهو نويعلا .يف :* ىعسي مونلا نيأ * نيأو ىركلا ينيع نع دوذت

 لزانملا كيتاه نيب * اعجر مايألا * نم انل نوكي له يرعش 5 تيلاي
 لزاونلا انعّورُت ال # اعّدص لصولاب * اعّدصتم ًادفصم ٌقارفلا ىرأو

 لذاضي الو يني ال * ىعسم لك يف # هُلجُأ يدي يف يرهد مامر

 لئاصألاو ةودُلا يف * اعبر هللا ٌهاقس اي * عّنمملا عئرلا كلذ يف
 لئاست الو ُبيجت ال * ئعْرَص َقاَمْعلا * اهل ثكرت نم هيف يتلزاغ مك
 [؟9] لماوعلا لمع نم سيل * اعفر ٍنيعلا * ٌمانم ٌُثعفر اهّدق لماعب افيه

 لئاضفلا ّرمث ًايناج * اعَّذَج ٍدجملاو * العلا نم ٌتْززه مكو ُتوبَص مكلو
 لحار مث يرايد نع * ىعسأ رودقملا # يف تودغف ئونلا يل حبتأ ىتح

 لئاح ٌتصلا لاح ّلثم * اعّرج َنْلُخ يل * ايللاو يهاودلاب يلايللا ٌررغ ثلدبتف
 لجالُحلا انمكاح دنع * اعرش كنم يظح * َتْفصان وأ لصولاب ْدُع ٌرهد اي
 لثامألا الَّضُفلا ٌةنيز * ًاعوط مايلعلا * هل تناد يذلا ٍردبلا ٍدمحم ٍةاضقلا يضاق
 لِضافألا بَّكُلا ٌةبخن * آعمج يفاصوألا * ٍدماَحمو اهّلك فراعملا يواح

 : "”يلوقب ٌتْبِجأف

 لزانملا كلت ىبُر يف * اعبط قشعلا نو * دج نم ٍنونف يف بّلقت ٌبلق
 لئامحلا يِبظ ىوه نم * اعفشو ًارتو # ًةرمحم ونويع ٌعومد يرْذُي
 لئاصألاو اهاحُض يف * اعنص ضرأ تم #* ار ٌمير اي هل تباط له هنع لس

 )١( يناكوشلا ناويد رظنا ) 5397-5191 ( .
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 ليالد اذه ىلع مك * اعطق بارتألاو * بابحألا اذ يف الإ ٌنشيعلا ام
 لضاف لك ٌةميش ُدبصلا * يعمج تش تش * نيبل غْرجت ال هللا نيد رع اي

 لماك ٌناطوألا مزالام * اعذب ٌدعبلا ك * اذ سيلف قارفلا نم نَع زجت ال

 لخاب هاوهت ام لكبو # ىعسي هورك # ملاب لازام يذلا نمزلا ىلع اربص

 لماع لك هيف كاقلي *# اعفرو ًابصن * اضقلا ٍريبدت تحت كنأب ْملعاو

 لئثامألاو مراكألا ّنباي *# اعكَل نبال ِن # انتما تحت الو ٌدهطضم تنأ ام

 لئاص لك ةلوص تفكتو * اعدص قحلاب * اشت نإ ٌعدصت لاوقألا دفان لب
 لطاب َّلك هنع ٌطحتو « اعفنو ًاعفد * بففعضتسم نع َلاقثألا ففختو

 لهاج ماتعألا نم ٌمْدَف * اعرش سانلا يف * كهتني نإ ِكتاف َةلوَص لوصتو

 لطاع قيقحتلا ىلع ئتفو # اعطق هيلع * ليلدلا ماق امي يضقي نم نيب مك

 [أ5١٠] لئاق لاق دق هّدوصقم # اعئشو ةرق * اف ّلك دّدجملا ىأرلا نم يوري

 لقاعملا نم ُلاقعلا نيأ *# اعضوو ًاعفر * ةياغ نِم اذ نيبو كاذ نيب مك

 لضافألا بأد نم ُدبصلا * اعرذ كاذب *«# قيضت نأ لضافألا ٌردب اي كايإو

 لزانو علاط ىلإ رظنت * اعنص ّوحن ق * ٌوشتلا ةجو ام هللا كاعر يل لق

 لكاشم صخش نم هيف مك # ًآعْبَر هلا 5 * اعرايو ُتيِوَه نَم ٌعَبرم َتلق نإ

 لقاع َّلك اذهب لأساو * اعفن ٍبرّثلاك * هناطوأ يف ّيالوم اي نيتلاف

 لحات لاله مانألا نيب # اعذب رهدلا َُل * وط ناكل ٌنوكسلا َمزل ول ردبلاو

 لداجت الو َتيِدُّه ْمَمسا # اعوج تام * رفق لك يف هّيعس الول ُثيللاو

 ريرحت لاح ٍةمجرتلا بحاص ىلإ هّنبتك ينإف يّيجعُي ال هزثكأ ُباوجلا اذهو
 هثبتكف ٍةعاسلا كلت يف ٌمزاع هنإ هّلوسر لاق لب ٍرُكفت الو ٍربدت نودب هباتك باوج

 هللا فرص ٍنسحلا هلاح ىلع ٌومتسم هللا افاع هل مَجرتملاو . بابلا ىلع ٌمئاق وهو

 نم لصح ام لجأل ء ءاضقلا نع بِغر ٍةمجرتلا بحاص نإ مث * نّحملا ٌعيمج هنع

 ًاليوط ًاضرم ضرم مث ٍثيدحلا نونف يف ينع ذخأو ًءاعنص ىلإ لصوو ةماهتب نتفلا

 نيتئمو نيرشعو ثالث ١١77 ةنس بجر رهش ىف هللا ةمحر ىلإ ( لقتناو )

 . فلأو



 ع دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 [ ؟96 ] دمحأ نب دمحم نب دمحأ ْنِب دمحم

 '"'[ نب ] ٍقوزرم نب دمحم نب ركب 7[ يبأ ] نب دمحم نبا
 ©"يناسضلتلا يِسيجْعلا هللا دبع

 تس ا/77 ةنس لوألا عيبز رشع ثلاث يف دلو قوزرم نباب ٌفورعملا ٌيكلاملا

 ءاهبلا نم َعمسو ٌجحو اهلهأ نم ةعامج ىلع هدالبب لغتشاو ةئمعبسو نيتسو
 ٍنباو ينيقلُبلا ىلع أرقو ًةرهاقلا لخدو ةكمب يريونلاو ةيردنكسإلاب ينيمامدلا

 ىرخأ ةرم جحو ةيبرعلا يف ماشه نب ٌبحُملا مزالو مهريغو يقارعلاو نقّلملا

 ٌيراخُبلا حرش نم ٌةعطق هنع ذخأ وهو رجح نبا هنع ذخأو نايعألا نم ٌةعامج َيقلو

 نعحلاو حيبرلا يملا ) اهنم ثفيناصت هلو ةرهاقلا ءاملع نم ٌةعامج هنع ذخأو

 عاونأ )و لمكي ملو ( حيحصلا عماجلا حرش يف حيسفلا ٌبَحرملاو حيجرلا

 ًاضيأ هرصتخاو ( ةدرُبلا حرش يف ةدوملا راهظإ ) و ( يراخبلا تارركم يف يراردلا

 نبا ٌرصتخمو . ةيفلألاو . ليهستلا حّرشو ( باعيتسالا ) هامس رصتخم يف

 تام ةروثنمو ٌةموظنم ٌةريثك هئافنصمو ينيوجلل لمجلاو تتيذهتلاو بجاحلا

 . ةئمزامثو نيعبرأو نيتنثا 847 ةنس َنابعش رهش َعبار سيمخلا ةيشع يف ٌناسْمِلَتِب

 نب دمحم نب دمحم نب ديعس نب دمحم نب دمحأ ْنِب دمحم

 7*2( لصألا ُيناغاصلا ًءاهبلا ليعامسإ نب ّيلع نب فسوي نب ّرمع

 "84 ةنس مّرحملا عسات ةليل يف دلو . ءايضلا نباب ٌفورعملا ٌئفنحلا ٌنكملا

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 . وبأ [ ب ] يف قفز

 61 /؟) نيفلؤملا مجعمر .( ٠١4 مقر 0١ - 6 /1 ) عماللا ءوضلاو . (711/0) مالعألا (0)

 .(9١؟- ١931/70 نيفراعلا ةيدهو . ( 1١94842 /؟) نونظلا فشكو . 1١1١9571( مقر

 )9 ) نايقعلا مظنو . ( 1197 مقر 86 44/9 ) عماللا ءوضلاو . ( 7177/5 ) مالعألا ع

 1١1١(. مقر



 دومحم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم 0000

 يغارُملاو يريوُتلاك اهنايعأ ىلع أرقو اهب أشنو ةكمب ةئمعبسو َنينامثو عست
 نورخآ هل زاجأو هتقبطو رجح نباك اهئاملع نع ذخأف ةرهاقلا ىلإ ٍةرم ٌريغ لحتراو
 اهنم فيناصتلا فنصو مولعلا عيمج يف عربو يقارعلاو نقلملا نباو ينيقلبلاك
 جح كسشانم يف قيمعلا ٌرحبلا ) و تادلجم عبرأ يف ( عمجملا حرش يف عّرْتسملا )
 دلجم يف ( ماوعلا ٍةلَهج عدبإ نع مارحلا ٍدجسملا ةيزنت ) و ( قيتعلا هللا تيب

 يف تادابعلا يف يونْرغلا ٍةمّدقم حرشو . رّصتخمو لّوطم ( يفاولا حرش ) و
 . لُمكي ملو يودزبلا حرشو نيدلجم

 ةيبرعلاو نيلصألاو هقفلا يف ًامّدقتم ةمالع ًامامإ ناكو : ''"”يواخسلا لاق
 هلو « داقتنالاو ةعلاطملا يف ةبغرلا ميظع ٍدييقتلاو ةباتكلا ّنسح نونف يف ًاكراشم
 لحر دقو ( يفاكلا رصتخم يف يفاشلا) و ( كرادُملا ىلع كرادتُملا ) هامس ٌريسفت
 يذ يف ( تام ) نأ ىلإ ملتحا ذنم نينسلا نم ةنس يف ٌجحلا هني ملو دالبلا فّوطو

 . ةئمزامثو نيسمخو عبرأ 804 ةنس ةدعقلا

 نب ميهاربإ نب دومحم نب دمحم نب دمحأ ْنِب دمحم 4

 «9ئعفاشلا يندملا لصألا ينورّراكلا ةبزور نب دمحأ

 ةئمعّتسو نيسمخو عبس 1/01 ةنس ٍةدعَقلا يذ ّرشع عباس ةعمجلا ةليل يف دلر
 ٍنباو يريوُتلاو ةعامج نب زعلاك اهيلإ نيمداقلاو اهلهأ نم عمسو ةيوبنلا ةنيدملاب
 '”رايدلا ىلإ لحتراو رباكألا نم ٌةعامج هل زاجأو « يغارّملاو يقارعلاو قيدص
 رّدصتو ينيقْلُبلا جارّسلاو يكبسلا ءاهبلا نع ذخأو « امهريغو ماشلاو ةيرضملا
 تافئصم فّصو اهّمِلاع راصو ةرّونملا ةنيدملاب ثيدحتلاو ءاتفإلاو 7[ ةءارقلل ]

 ءوضلاو .( ١/0 نيفراعلا ةيدهو .(١١١؟؟مقر 1و نيفلؤملا مجعمو 2

 . ( 188 مقر 97/9-97) عماللا
 . ءارق الب[ ب ] يف(



 ا يناميلا يديزلا مغرم دمحم نب دمحأ نب دمحم

 ملو ٍرافسأ ةثالث يف ( هيبنتلا رصتخم ) ٌحرشو يزرابلل ( يتْغملا ٌدصتخم ) اهنم

 ةلجم يف داّدحلا نبا عورف ىلع ًاحرشو يتلا حرش ىلع حرش بككو « هْضّيِبي

 )4١11( ةنس يف ةنيدملا ًءاضق َيلوو ٌيبطرقلا ريسفت ىلع هيف دمتعا ًاريسفت بتكو

 يناثلا ن نينثإلا ةليل يف ( تام ) ىتح [ ب4١٠ ] ةدابعلاب لغتشاو هنع لصفناو

 . ةئمزامثو نيعبرأو ثالث ( 847 ) ةنس لاوش نم نيرّْشعلاو

 ئناميلا يِدْيّزلا مْغْرَم دمحم نب دمحأ ْنِب دمحم - ٠

 ًءاعنص ةئيدم نايعأ نع ّملعلا ذحأو ةئمئامثو نيثالثو تس 45 نس دلو

 ناكو هتامز يف مهيلإ عوجرملا ء ءاملعلا ٌدحأ راصو هقفلا يف اميسال عرَبو اهريغو

 نب ٌدماع ٌناطلسلا ناكو نسحلا نب نيدلا رع نب نسحلا رصانلا مامإلل ًامزالم

 لصتا لجل هقافش لبقيو هلي دالبا نم اهل امو ةاعنص فا امل باهولا دبع

 . ةدوملا نم ٍنسحلا نيبو ٍرماع ٍناطلسلا نيب ناك امل ًةياعر روكذملا مامإلاب

 ناقل نأ ٌنذؤملا دارأف ةعمج لوأ ًءاعنص عماجب ٌدرماع ٌناطلسلا ىلص

 غلب ىتح ئذؤملا ذا ةمجرتلا ٌبحاص [ 148 3 هعنمف ( لمعلا ريخ ىلع ّيح)

 مهنمو هيلع نوؤرقي ةذيالت هل ناكو « هبهذم يف هبلصت نم كلذ َدُعو ٌةفلؤم ولأ

 لحم - ءانبألاب هل مّجرتملا 5 ٌةماقإ ترثك املو . هذكذ ٌمدقتملا يدوتملا يداهلا ُدبع

 أرقي هنأ ٍروكذملا يداهلا ٍدبع مزع يف ناكو ًءاعنصي ةماقإلا كرتو - ءاعنص يرق

 قاس ٍناسو ِتاَّرح نيبام ًامئاد ل ةبت نأ كاشاح

 قاقدلا اهئامب ٌءالدلا ئلمُت يتلا ةمياهبادحا كيلع يلمي

 : ةمجرتلا بحاص هباجأف

 قالخألا“ بّذهم ٍدادولا يفناص قارعألا بّيط نم ثتأ ٌمِلك

 ش : كلذ ةلمج نمو



 يزارحلا دمحم نب دمحأ نب دمحم 32

 قاثو ٌدشأ يف ينوقثوأ دق آمئاد يلامو يدالوأو يلعأ

 نيثالثو ىدحإ 7١”87 ةلئس بجر نم تلاثلا تبسلا ع ّرجف ( تامو )

 تايبأب ةبقع ةيفع نبأ هذيملت هائر ء رسلا تاهج نم ءانبألاب هدهشمب دهشمب نفدو ٌةئمعستو

 : اهنم

 ٍناسل مجُعو برع ْنِم نيقيرف- لا ُعَدْيَمَس ٍداهتجالا مولع ٌمامإ
 ينابّحف هدنع ًانامز ٌتمقأ يذلا ٍمْغْرَم نبا يضاقلا دمحم

 ِنايِب ٌنفو ًافيرصتو ًاوحنو | ًاقطنمو ًاهقفو لّقع يوذ يلوصأ

 ٍنارودلا عم ًاكالفأو ًاجورب يصارل باسحلا ميوقت ٌماكحأو

 نب يزارحلا دمحم نب دمحأ ْنب دمحم 1

 0 00 هئمجرت ةمّدق دملا انخش

 ىلع هقفلا ملع يف أ رقو َءاعنصب بفلأو ٍةئمو نيمستو عير 11١94 ةنس دلو
 ريقتلاو خنلا يفو ثيدحلا تك يف يلع ارقو كلا يف افتساو ٠ عورشلا نياشم

 . لقعلا ٌيوق ِكاردإلا ُدّيج ريخلا ٌريثك قارعألا ميرك و قالخألا ٌُنّسَح وهو
 يمج يب اق بق نأ هل هعحر لكوتملا م امإلا عم ٌتضخ هللا همحر هّدلاو يفوت
 كلذ يف تبثف مامإلا لا توبي نم تريب ولع طشوتلاو ءاضقلا نم هيلإ ناك ام
 ًةماهت ىلإ كرتلا تلصو امل ( 1714 ) ةنس يفو « مايق متأ هب ماقآو ٍتوُبث ّنسحأ

 . ( 474 مقر 74 - 8*5 /9 ) رطولا لينو . ( 18/5) مالعألا قف
 : هصن ام ( ب ) شماه يف (؟)

 ةمالعلا هيقفلا ىلعو يدوتملا دمحأ ٍنب دمحم ةمالعلا يضاقلا ىلع ٍتالآلا ملع يف أرق
 ينانْيَولا نيسح نب دمحم ٍةمالعلا يقتلا ىلع عورفلا يف يف أرقو يروبحلا نسحم نب ئيحي
 نيحي نب نسح ةمالعلا ديسلا ىلع ثيدحلا يف أرقو عورفلا خئاشم خيش هدلاو ىلعو
 . 8907 ص راصقتلا يف اذكه . يسبكلا



 "يبد رفظم نب دمحأ نب دمحم

 ١ لس يدرب ننيجلا ةشاب نم لصوو مقارشألا ديب ناك ام ىلع اولوتساد

 تعقوف هيدل امب هَقَرَعُيل ةفيلخلا ةرضح نم ٌنوكرم ٌلجر هيلإ لصي هنأ ( ليلخ

 ةمجرتلا بحاص ذوفن ىلع هللا هظفح ٌيدهملا مامإلا انالوم نيبو ينيب ٌةضوافملا

 ليلخ اشابلا لصوو « ةعامج هعم دّقنو اشابلا ةهج نم نيلصاولا لسرلا عم ذّقنف

 مث ىرخأ ًةرم عّجر مث ًءاعنص ىلإ كارتألا نم ٌةعامج هعمو داعو شيرع يبأ ىلا

 ٌتحضوأ دقو « ٍدالبلا عاجرإ ىلع اشابلا نيبو مامإلا انالوم نيب ٌضرخلا لّصف

 كلذ نم ءيش ىلا ُتْرَش فأو « هللا ءاش نإ يتأتس يتلا َفّسوي اغآلا ةمجرت يف كلذ

 يف هديظن لقي ةمج ةمجرتلا ٌبحاص نأ لصاحلاو . ةمجرتلا بحاص ِدلاو ةمجرت يف

 ٍةلسارملا هذه يف هريبدت ٌةدوجو هيأر ٌنسُحو هّلامك رهظ دقو «هعومجم

 . ؟9ةروكذملا

 2”رفظُم نب دمحأ نب دمحم - 4

 وهو ©[ هّحويش الو هّئافو الو هّدلوم ] ْوُكْذي ملو رودبلا علطم ٌبحاص همجرت

 نم لقنلا ىلع هيف لّوع ٌديفم حرش وهو هّدجل ( نايبلا باتك ٌحرش ناتسبلا ) فلؤم
 فصوو « ٌدئاوف هيفو ( نامُجَوّتلا ) ًاضيأ فلأو ًةزمح نب ئيحي مامإلل راصتنالا

 ًءاعنص ىلإ باهولا ٍدبع نب رياع ٍناطلسلا لوصو دنع هل ثعقو َةَقْفَتُم «©*[ هيف ]

 ةمير ٌدالبو هرسأب ةماهت دالب ٌرطُق هرظنب لعجو ًاريزو ةمجرتلا ّبحاص لعج َمامإلا نإ مث قد

 لزُع مث « ةرازولا يلوتب سفنلا بّيط ٌُديغ وهو َنينس ثالث وحن كلذ ىلع رمتساو ٌزعتو

 فيلاكت هسفن نع قُم « ةدومحملا هيلايلو ةدوهعملا هتلاح ىلإ داعو حارتساو كلذ نع

 راصقت .. ها لاجوألا نم ٍلاخ لابلا ٌييلخ بّصولاو مومهلا ةاساقم نع ٌحيرتسم بعتلا

 نيسمخو ىدحإ نع فلأو نيتئمو نيعبرأو سمخ 6 ةنس يف تام مث [ 598ص ]

 . هةكس

 نيفراعلا ةيدهو ١5١08٠(. مقر )/١١5 نيفلؤملا مجعمو .(5/1) مالعألا (؟)

 .؟١ 8ص يبرعلا ركفلا رداصمو .(184 مقر 16 ١4 /7) نغألا ضورلاو .(5144/5)

 . ًاخويش الو ًةافو الو ًادلوم هل [ ب ] يف 2

 . 1 ب ] نم ةدايز 222



 يناعنصلا مث ينادمهلا ليلخ نب دمحأ نب دمحم بيب

 . ٌدئاز ٌناحتما اهيفو كلانه آانكاس ناك ٌروكذملا نأل ّرسلا ةهج ىلإ هدانجأ جورخو
 اهيلإ جاتحي يتلا مولعلل [ | ٠١١ ]اقّقحم نكي مل هن | هيرصاعم ُضعب هنع ربخأ دقو
 همالكك هريغ نع لمني ملو هيفن لبق نم ملكت اذإ همالك كلذ ىلع لديو فّلؤي نم

 اهب فَر َرعُي نامجرُتلا يف ظافلأب اهقاس هنإف [ 797 ] اهيلإ ٍراَسُملا هل ةقفتملا حرش يف

 ٍنرقلا لهأ نم وهف ٍنيدلا يفرش مامإلل نيرصاعملا نم وهو ملعلا يف هرادقم
 3ك رشاعلا

 (9يناعنصلا مث ينادمهلا ٍليلخ نب دمحأ ْنِب دمحم 415

 َةيِنادُمّهلا ذالبلا ىلع ًايلاو ناكو يفلأو ٍقئمو نيتس ١١١ ةنس ًاييرقت دلو

 ٍةفالخلا يلي نأ لبق هللب روصنملا ٍرضعلا ٍةفيلخ مامإلا انالومب لصتا "[و]
 ةنس يف هئارزو ّدحأ هلعج مث هبّرق ةفالخلا يلو املف «هيلإ دّدرتو هسلاجو

 دانجألاو ةيمامإلا دالبلا ضعب هيلإ « مريذوا ٌرمتساو اهدعب يتلا يف وأ )١١194(

 ٌحَسح بدألاب ٌفراع ةعلاطملا ُريثك ٌلماك ّناسنإ وهو مهريغو ليكبو ٍدشاح نم
 ةنس ٌنابعش رهش يف ٌمامإلا انالوم هبكت ىتح ةرازولا ةفيظوب ًامئاق رمتساو طخلا
 ملو ٠ ففرحألا هذه ريرحت لاح ىلإ هني مزلو هكالمأ بلاغ لصأتساو ( 11
 لب مهتلود لاوز دعب ٍةلودلا بابرأ نم ةيثك هلعفي امك رباكألا ىلإ دّدرتي

 : وهو هِتَراَزَو مايأ يف ّيلإ هبتك ام هنمف ٌُمظن هلو . هتيب ريغ يف دجوي وي 0[ ال ]

 يلشولا مامإلا ةعيش نم ناكو ٍةئمعُتو نيرشعو مخ 476 ةنس هتافو نإ ًابيرقتو )١(

 نب يلع نب دمحم هللاب روصنملا مامإلا ٌةوعدو « نيدلا زع نب نسحلا نع ًافرحنمو
 41١ ةئس يف هثومو ةئمعست 40٠ ةنس يف يجارتسلاب ٌفورعملا َيلشولا ّدمحأ نب دمحم
 نابعش يف هئافوو ةئمعست 4٠١ ةئس يف نيدلا رع نب نسحلا مامإلا ةوعدو ةئمعستو رشع'
 . ةئمعستو نيرشعو عست 419 ةنس
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . ( 137 مقر 1١19/5- 36١ ) رطولا لين قفز

 . 1[ ب ] نم ةدايز (9

 .مل[ ب ] يف ()



 به يناعنصلا مث ينادمهلا ليلخ نب دمحأ نب دمحم

 ةَباطَخو ًافراعم مهنم عا مجإلاب سائلا ٌملبأ رصعلا ٌةجح

 هّياسنأ ىرولا يف ئّكزوه 2 يلاعم ُهلإلا فرش نم ديخ
 هياصي ًاقح داهتجالا كر هدأ امك َلنامكلا كردأ ٌلِجر

 : يهو ىرخأ ًاتايبأ تايبألا هذه عم بتكو

 اديس ُتحبصأ قّرلاب هّبح يفو 2هلضف ُتدّقيت امل هب ٌتفغُش
 ادصقمو ًافهك دافؤلل حبصأف هجم دوّطلا ىلع ىبرأ ًادجام ايف

 ادُّلقُم داهتجالاب هزاح امل ادغ نّمو اياضقلا ماكحأ ُرَد

 ادّوَسُم ِنْيَش نم ًاملاس ادغ العلا وخأ ٌئقتلا يلا ٌدمحم

 : تايبألا هذهب ىرخألاو ىلوألا تايبألا نع ٌتبجأف

 ةَياِجَتو ًادّدوس قأف نَم باد  آلاو تالامكلا يف رصعلا دحاو

 ةباطخخ ّيهشلا َمّرّضحلاو قاب سلا َسرافلاو َسيفنلا ّسيئرلا

 ةباهّمو ةمكحو ًاملح ٍنار ألا ّيئاف اي ٍناوألا عيرق اي

 ةباَمو ىلُعلل كيلاعم ثم ادام ٌّرعلا ٌرئآم يبحُت تمد

 هباتكلا َنَفِل ًاملاس ْمُدف سا دلا يف قّرفت يذلا ٌتعمج دق

 ريثك ةسايرلا مخص هلاوحأ عيمج يف ًاقئأتم ناكو ًادج ةلاكّشلا ٌنَسَح وهو

 رثبب ٌرادو ل يداوب ٌدادو ةضورلاب ٌراد هترازَو ٌمايأ هل تناكو عابتألاو ٍمّشحلا

 ءاعنصب يتلا ىلإ هعم َّقبي ملو هبكَت يف ًاعيمج هود تذخأف ءاعنصب ٌرادو بّرعلا

 . "7فلأو نيتئمو نيرشع ةنس يفوتو هب هللا فل يح نآلا وهو

 دمحأ نب ديز ٍنِب دمحم نب دمحأ نب ٌدمحم َيلولا ٌلِماعلا ٌملاعلاو ٌئقتلا ٌلضافلا ٌخيشلا (1)

 لضافلا ٍةمالعلا هدلاو رجح يف أشنو فلألاو نيتثملا دعب ٍرشع َةنَس دلو ٌيدسألا ٌيبطاشلا

 هلاثمأ ُكِردُي مل ام امهي كردأف تالآلا رصتخم يف هيلع أرقو ٌزيزعلا ُباتكلا هيلع بّيغتف

 ىلعو يسْبكلا ئيحي نب نسح ةمالعلا ديسلا ىلع أرق مث « ىدم ٌلقأو ٍنامز عرسأ يف

 ٍداهتجالا مولع كردأف ثيدحلاو تالآلا بتك يف يناكوشلا يلع نب نييحي ةمالعلا يضاقلا

 ءاهّزاجمو اهتقيقح فراعملا رارسأ نم كردأو اهزاجو نيقحتلا تاجرد ىقتراو اهزاحو



 هللا دبع نب ىلع رصانلا نب سيردإ نب دمحم ديسلا هم

 هللا دبع نب يلع رصانلا نب سسيردإ ْنب دمحم ديسلا 5

 2”َناميلُس نب ةزمح نب نسحلا نبا

 ًاخويش الو ادلب الو ةافو الو آدلوم ْرُكَذِي ملف ٍرودبلا علطم ٌبحاص همجرت
 ةيسكلا ) رخآلاو ( ريسيلا ) اهذحا آبتك ريسفتلا يف فنص هنإ لاق لب ةقمالت و
 بيرغ ديسفت فكهرملا ٌماسحلا) هلو . (زيزعلا نآرقلا ريسفت يف زيربإلا
 هقفلا يف هلو ( ةيهّقفلا ٍةخوسنملا تايآلا يف ةّيِضُملا ٌةردلا ) هلو . ( فحصملا

 ( روصنملا هقف يف "1 روصحملا ] ٌرونلا ) و ( يداهلا هقف يف يداّضلا ِةَلُع ٌءافش )

 ُجهنلا ) و . عَمّللا ىلع ٌحرشو ( ةرهاطلا ة ةرثعلا بقانم يف ةرجخاذلا ٌةريخذلا )و
 همجرت هنإ لاقو تافنصملا نم هل ركذام ٌةياغ اذه ( ميركلا ِنآرقلا ريسفت يف ميوقلا
 . ىهتنا « ٍةطوسبم ريغ ًةمجرت دمحم نب نيدلا ٌمراص ٌديسلا

 ئيحي نب رّهطملا نب دمحم ّيدْهَملا مامإلا نع ذخأ هنأ نيخرؤملا ضعب ركذو
 [ 79171 نبا لاقو . نورخآو ظيفحلا ب بحاص عوكألا َفسويك ٌةعامج هنع ذخأو

 ٍةدابعلا ريغب ايندلا يف ٌّلْغّش هل سيل هنوكسو هتاكرح عيمج يف حلاصلا فلسلا ٌراثآ ايفتقم
 ىلع ايندلا لامعأ نم ًائيش نسحُي مل لب امهءارو امم ًائيش فرعي ال مولعلا ةءارقو
 اصعلا ةباثمب هل راصف هّرصب فك هنإف لضافلا ةمالعلا هيبأب هرب ةدابعلا نمو . اهفالتخا
 الإ ًاراهن الو اليل هقرافي ال هتاجاح بلاغ يف هب ًالغتشمو هتاكرح عيمج يف هيلع أكوتي
 تاعامجلا دجاسم ىلإ هتكرحب كرحتيو اهليصحتو بتكلا خسنب ٌلوغشم هسورد تقو

 خيش ىلع أرق . هلاثمأ نم لضفلاو ٍملعلا لهأ يف هللا رثك هتيب ىلإ دوعي مث ضيارفلا ءادأل
 راش حيحص يفو « هتافلؤم نم راّرجلا هليس يفو يضّرلاو فاشكلا يف مالسإلا
 هب هللا عفن نيكسانلا اميسو نيحلاصلا تمس عم ثيدحلا بتك نم. هريغ يف هنم عمسو

 . ”98ص راصقتلا نم ىهتنا « نيمأ
 نونكملا حاضيإو . ( 11044 مقر ١١8/9 ) نيفلؤملا مجعمو . 77١8 ص مارملا غولب (1)

 مقر 717 -517/9) نغألا ضورلاو . ( 157 /5) نيفراعلا ةيدهو . ( 194 و 4//141)
 . 1860و 9١ص يبرعلا ركفلا رداصمو . 26

 . هنبكن [ ب ] يف (9)



 دم دمحأ يدهملا مامإلا نب قاحسإ نب دمحم ديسلا

 نب دمحم هّدلو ناكو : هل مججرتملا ٍدلاو ركذ يف ةمّرْخم يبأ
 ًافراع ًاهيقف َسيردإ

 . ىهتنا « ٌةريثك ٌتافنصمو ٌنَسح عش هلو عورفلاو لوصألاب ًافراع ًانقّدم ًاعراب

 . ةئمعْبسو نيثالثلا رْشَع يف مهّضعب هّتوم خّرأو

 ٌيدهملا مامإلا نب قاحسإ ْنب دمحم ٌديسلا - 0

 2'”دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ

 نيعست ١٠١9٠ ةئس ةجحلا يذ نم تنضم هليل ةرشع سمّخل ءاعبرألا راهن دلو

 ىلع ًءاعنصب أرقو ٍنسحلا نب ٌدمحأ ٍّيدْهَملا مامإلا هّدج ةرضح يف سارٌعلاب بفلأو

 يضاقلاو « يماشلا ئيحي ٍنب مشاه ٍةمالعلا ديسلاك اهئاملع نايعأ نم ةعامج

 مولعلا عيمج يف عّربو ٌيمّيحلا ٍدمحم يضاقلاو ٍلاجّلا يبأ [ بل ١5 ] نب ميهاربإ

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا نيبو هئيب ىرجو « ةفالخللا حشرت « ٌنارقألا قافو

 جرفأ مث ةّذم ةمجرتلا يحاص لاقتعا ىلإ ٌدمألا لآو « ىرج ام ٍنيسحلا نب ب مساقلا

 لهأ ٌعيمج هعيابو رصانلاب ىنكتو هسفن ىلإ اعد لكوتملا مامإلا تام املو . هنع

 روصنملا مامإلا ءادتبالا يف هضراعو ٌينميلا ٍرطْقلا بلاغ يف هٌرماوأ تدذفنو نميلا

 نوكي نأ ىلع ٌحّْلُصلا اهبقعتو ٌبوطخ ترجو هللا ىلع لكوتملا نب ٌنيسحلا هللاب

 هللاب ٌروصنملا عيابو ُرمألا متو كلذ عقوف « اهامس ٌعضاومو ٌءاعنص هللاب روصنملل

ا راطقألا نم اهريغو ةاعنصب هل ّبطخو ةمجرتلا بحاصل
 ضقتنا مايأ دعب مث ةينميل

لا ىلع ًطاطحلا هل مّجرتملا بارق مارو ُحلّصلا كلذ
 هّترصاحمو ةاعنصب هللاب روصنم

 ("[ مهعمو ] ٌريثك ٌددع شيجلا نم مهعمو ةينميلا تاهجلا نم اولبقأف هنم اهَعّْرنو

 ًءاعنص نم هشيجب هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا جرخف ٌّيدْهَملا نب بلاط نب هللا دبع ٌديسلا

 رسأو ٌريثك ٌشيج هعمو ٌّيدهملا نب قاحسإ نب نئيحي ديسلا ٌرسأف هل ٌةرئادلا تناكو

 )١( نيفلؤملا مجعم )"/١71١ مقر ١117١(. مقر 18/78 ) نغألا ضورلاو 7١1( .
 مالعألا )5/7١( . ملعلا رجهو . ( 451 مقر 94-75/) فرعلا رشنو ) 1918/5 -

 مقر اذا /1( .



 دمحأ يدهملا مامإلا نب قاحسإ نب دمحم ديسلا 1

 نب قاحسإ ّنب ّنسحلا ةمالعلا َديسلا رّسأ كلذ دعب مث « هُركذ مّدقملا هللا دبع ّديسلا
 ًءاعنص رصقب ًاعيمج مهنجسو قاحسإ ِنِب دمحم ّنب ٌليعامسإ ًةمالعلا ٌديسلاو ٌيدهملا
 مامإلا ةعاط يف تلخدو ةمجرتلا بحاص ىلع اهعيمج ةينميلا ٌُدالبلا ثْضقتنا : مث
 نكسو هللاب روصنملا مامإلا عياب ةمجرتلا ٌبحاص نأ رمألا ٌَرخآو « هللاب روصنملا
 ماع لاضفأو عابنأ ةرفكو ةرفاو ٍمْشِح عم ةريبك ةساير يف ةدابعلاو ملعلل ًايبخُم ءاعنصب
 هّلِجُي هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا ناكو . غ غضاوت ةرثكو مهب ٍراربإ ٍديزمو ءافعضلا ىلع ٍةقْفْسو ةقفشو
 مهتلابتو مهتلالج ىلع عَمُملا ملعلا ةمئأ نم هنإف «كلذب ٌقيقح وهو هُمظعيو هئركيد
 هيلاغ ريتك مظن هلو ىلوط دي 20[ بادآلا ] يف هلو « ٍداهتجالا مولعب مهتطاحإو
 ًررُش ركذو ًادج ًةليوط ةمجرت ( رمسلا بيِط ) ٌبحانم همجرت دقو ٌةسالسلاو ُةدوَجلا

 بيترت ىلع هّراعشأ دمحم ٌنرب ٌميهاربإ ٌةمالعلا هلو عمج دقو « هِتاَعَّطَقُمو هدئاصق نم

 هلعجت يذلا مامّزلا يف ناروهشملا ناتيبلا همظن نمو . فيطل دلجم يف بورحلا

 : امهو رهاوجلا نم #يش اهيف نوكي دقو بهذ وأ ٍةَضُق ٌةقْلح وهو اهفانآ يف يراوجلا

 يبألا اذه ٌداقنيس "'[ ىنأت ] مارملا ٌتلقف ًمامزلا ُتيأر
 يبذكت ْمّلو ٌمالكلاّمتو يل ٌداقنت تنأ هب ثلاقف

 نيذه ةدمب ةمجرتلا بحاص توم دعب رصعلا ءارعش نم ٌةعامج ضّرق دقو
 ركذ ٌةلاسر َدمحأ نب رداقلا ٌدبع ٌديسلا ٌةمالعلا انُحيش فص لب ةريثك تايبأب نيتيبلا
 بحاص ُدلو كلذ ٌعيمج ٌعمج دقو ةيعيدبلاو ةينايبلا تاكتلا نم نيتببلا يف ام اهيف

 نب دمحم ٍةمالعلا ديسلا ىلإ همظن نمو « ةلاسر .يف ميهاربإ ٌةمالعلا ةمجرتلا

 : هللا همحر ريمألا ٌليعامسإ

 اهاقسو اهدهع ىضام هللا ىقس ااهانُم ٌداعُس ْنِم مسفن ْغُلبتأ

 اهاوس ٌَماهتسملا يبلق كلمت الو اهدهع ىوس ٌءيش يل ذل امف
 [798]اهارأو اهّراد ىنويعب ىرأ ىتم ىتمف اهُراد ينويع نع ثأن

 )١( بدألا[ ب ] يف .

 )( يتأت[ ب ] يف .



 < دمحأ يدهملا مامإلا نب قاحسإ نب دمحم ديسلا

 اهاف ةريهظلا ٌنسمش تكحضأ الو اهُموجن ثرانتسا ال يلايّلِل امف

 ٌتايبألا هذه هتساحم نمو هناويد ىف ةدوجوم اهعيمجو ٌةمجسنم ٌةقئار ٌةديصق ىهو

 : ّيرجاحلا تيب اهيف نّمض يتلا

 لجر نم ُبيبطلا اذه ناك ال

 ةدرمم هيدي يف اهرّيص

 اهمسْبَم قرب حال نإ ُدِشنُي
 (9هانس اشحلا يكذي ًاقراب اي

 : نسُحلا ةياغ يف وهو هنمو

 ٌلاطملا َلاطأ امل ٌثلئافت

 افو له ينراز دقو اولاقف

 : نجسلا يف وهو هنمو

 ًاقفشم نجسلا ىلإ ًاليل اهُقيط ىرس

 ”ىرأ يتلا ٌدويقلا الإ هّعار امف

 اهنإف يلع ْنّوه هل ُتلقف

 ًافئاط ُفيطاي َتمُد ًاليلق يل فقو

 نعو يبْحَصو يلهأ نع ٌُتسبُح

 ًاقلطُم ةلئاس ىعمد راصو

 ةتحلا ٍةِّيثلا علقل ىوهأ

 ٌلاصتالاب ٌكافلا ينّوشبف

 [ ٌلافو ] ىلافو يل افو ُتلقف

 قافشإب يقي ال ًامُدِق ناك دقو

 [ْ '5] قاس ىلع يبرحل ثماق دقو يلع

 يقاَمق ٌلِسالسال ٍدَجم ٌلخالخ

 قالطإو ٍدويقلا كف نِم ّنسحأب

 ئنتجُت يتلا ملعلا دئاوف

 انأ يعمدو يعمد ينتيلاي

 سيمخلا راهن ٌرخآ بّرعلا ريبب ةفورعملا ةهزنلا يف هتيبب هللا همحر ( تامو )

 مهو ءابجن دالوأ هلو « فلأو ةئمو نيتسو جيس /١١51 ةنس لاوش رهش عبار

 . هوافحأ ٍدالوأ ضعبو هدافحأ ضعبو مهضعب ٌةمجرت تمدقت دقو « نوريثك

 )١( ىفخي ال امك رييغت هب قحل ردصلا .
 . ؛ ىأر » هباوصو ودبي امك أطخ كانه (؟)
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 ضرأب مّجعلا ملاع ٌيمعفاشلا «٠ َنورّزاك ىرُق نم ٌةيرق يهو َناود ىلإ ةبحسن
 لاقبلاو يويحملا نع ّملعلا ذخأ . تافنصملا ٌبحاصو « ِتالوقعملا ٌمامإو سراف
 هيلإ لحتراو يحاونلا كلت لهأ هنع ذخأو ةيلقعلا اميس ال مولعلا عيمج - يف قافو
 رثاكتو « ٌميظع ٌتيِصو ٌةريبك ٌةرهش هلو ٍرهنلا ءارو امو ٌناسارخو وورلا لهأ

 مهنم ّدحأ ملكتي ملو ًابّدأت مهّسوؤر اوسكن ملكت اذإ هنأ مهبدأ نم ناكو هئذمالت
 حرش اهنم ٌةلوبقم ٌةريثك ٌتافنصم هلو اهب ءاضقلا رايدلا كلت ٌناطلس هآلوو . ءيشب
 ةغالبو ٌةدئاز ٌةحاصف هلو دّضعلا ىلع ٌةيشاحو بيذهتلا ٌحرشو يسوُطلل ديرجتلا
 ةنس يف هنإ ٌيواخّسسلا لاق ٠ ةئمعتستو ٌةرْشع ينامث 414 ًةنس ( تامو ) . عضاوتو

 خيراتلا يف هوم هُريغ خَرأ مث نيعبسو ًاعضب كاذ ذإ هّرمع ناكو ًايح ناك ( 467 )

 . ٌةنس نيعست وحن شاع دق اذه ىلع نوكيف هّرْكذ انمدق يذلا

 2 ْئماشلا نسح نب ليعامسإ ْنب دمحم ٌديسلا

 نس دلو يماشلا ينب مهل لاقي نالؤشروص يف نينكاسلا ةداسلا نم نط نم
 ديسلاك ةعامج نع معلا ذخأو ةءاعنصب أشنو . بفلأو ٍةئمو نيعستو عيرأ لا
 نع ذخأو © ”همزالو هنع ذخأ نم دثكأ وهو ينوخلا هللا دبع نب ميهاربإ ةمالعلا

 عوبطملا قئارلا رعشلا مظنو تالآلا يف دافتساو نشل ملع يف يلع ذخأو ٠ نيرخآ
 : اهعلطم ٌدقئاف ٌةقئار ٌةديصق هلو ء ّمجسنملا

 . (110/4) بعذلا تارذشو . ( 184/١ ) نونظلا فشكو .( ”77/17-5) مالعألا (1)
 .(719 مقر 177/7 عماللا ءرضلاو 1515٠(. مقر 1١ - 111/) نيفلؤملا مجعمو

 .( 178 مقر 114١-584 /1؟) رطولا لين فق

 : اهلوأ ةئانط ةديصقب اذه هذيملت هاثر 1777 ةنس لاوش يف روكذملا هخيش يفوت املو 4يفإ
 خلإ اعمجُمو ىَّقْلَم مويلا دعب طش نّمو اعّدوملا ٌليلخلا ٌمض ًاعضوم ىقس

 . ٌدمحأ نب ٍرداقلا ٍدبع نب ٌميهاربإ ةمالعلا يديس نع هل مج جرتملا ذخأو
 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 ينال بيثكلاب ًةولع راد اي

 )١( تيبلا اذه دعبو :

 هب ْتَبعل يذلا كبعلمب امهو

 ٌةضوَرو تابشلا اهب ٌتْبحص ٌراد

 هطاسب َميبرلا كاح حرسم يف

 يفطاعم ناب نيب ام هب ئسمأ
 يف لام امل ضورلا ٌرهز نآكو

 رصيقو ِكيلملاو ئرسك لاجيت
 ىوهلا نع نانعلا ينثأ ال ّمايأ

 ٌجهانم ٍناسحملا لضو ىلإ انلو
 دق ٌرهدلاو اًموفص انذخأ ٌنلخ

 اهليح ٌموصْي ام ٌعرسأ ناك ام

 يذلا اي ديدج ٌنامزلا ىلبأ

 ةفقوب ٌنامزلا م غمس هنأ ول

 لا هنإ يرْمُعو ًارّمع هتبهوو

 ُثلخ مايأ َر ّرمب ديأ اذام

 ًايهال اهيف ُدْغَأ اًملو الك

 اهذخأو مولعلا ثاحبأ سْرَد نِم

 اهلمأ ٌدَخَفمو ايندلا ٌةمالع

 هّقيرش ثيدحلا ٍدانسإ ٌعيفرو
 ٍدمحم ءاينألا ثارت يراح
 اهيطقو تالكشملا يف هُلاقمف

 هّيأر يشمي ثيح ٌةباصإلا يشمت
 هصخش َرهوج كانيع ثدهاش نإ

 ًاكلاس ًةعيرشلا رصن نم َريخ اي
 قّرفو فيئحلا نيدلا ىمنح ئمحو
 ًةلبقو نيبلاطلل ةلحراي

 ُدتَممج ام هللات
 هب ىقلت

 دمحم ُتافص ُتَعمُج

 لقأ مل ةربنلا َقلُح هب

 "فاك رسب قم اج

 ءابِص ٌليخ هيف يوهل ٌَمايأ
 ءاونألا رياه سبالملا ّيفغ

 ِءارضخ ٍةفيطق لك هاكف

 ءالِئم ةماق وأّوةلاَيم

 ءاركتسلا َلُيامت ضايرلا ىشو
 ءادنألا رهاوجب تلْلك دق

 ءاوه بيط ٌنامز كاذو ئنأ

 ءابقرلا ٌنيعأاهنردئاغ دق

 ءافغإلاٌةمون انع هئّدعخأ

 ءايشألا نم ءيش الك ثدفف

 يئارشو هل يعيب يف ٌقوبغم

 ءاقل ٌنسومُشاهيف ٌتثقرشأ ام

 باستكاب َةولَغ راد نع

 ءارَمّشلاو ءاَحَصُقلا زجْنُم نع

 ءالضفلا ٌدحوأ ٍرخافملا مج

 ءاقفإلاو راظنألا ُيئقَحمو

 ءاحصفلا ديمو خويشلا خي

 ءاول َدّقع هتبهو اهنأكف

 ءاكذو ٍةنطن ٌرهوج تدهاش

 ءاضيب ةّيَحَمب اهجهن ني

 ءاوه لكي تعرش يتلا َعدِللا

 ءافعضلا ٌّر_,صانو نيفتغملل

 ءاوسألا نم هاشاح هاوسل

 ءامُلَّقلا رهاوزك وأ رمهّرسلاك
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 : يه تايبأ ةثالثب هيلع "7١ثبجأو ًآتيب نيثالث ٌرحن يهو . ٍنسح ئنعم لك اهيفو
 [؟944] ءاهب د قِعوهف كرد لل لب ّليعامسإ نب اي كّرد هلل

 ءاكذ ٍطْرَقو ملع يف ٍنايتِف لا ٌرهوج اي لب مظنلا ّيرهوجاي
 مابنب مكييتُي دهمحمل ٌرِجْعُم اذه ٍنايتِفلا رّشعم اي

 قلُخلاو قْلَكلا ٍنُْح نيب هل هللا عمج ٍنايتفلا نساحم نم ٍةمجرتلا ٌبحاصو
 ىلع ةباينلا ّيلوو « سانلا ىلإ بّيحتلاو مهفلا ِةَرُثو نهّذلا ِناليَّسو ةفاطللاو
 ٌعباسأ هلعل سيمخلا موي يف ("”(باش تامو ًامايأ ٌدمتساو اهريغو ًءاعنص فاقوأ
 نم هدلاوو « يفلأو نيتئمو نيرشعو عبرأ ١7754 ةنس لوألا عيبر ٍرهش نورشعو
 ناك يتلا هّتَدِهُم لوو هايند ٌرمأ هافك نأك دقو « لضفلا لهأو هيايعأو ٍنمزلا ء ءالضف
 دارفأ نم وهو « دنس َنيعبس وحن يف يح اذه ريرحت دنع وهو « هنع ًافيفخت اهيف
 هتمحرب ًاعيمج انّمِحرو بفيرظلا ٌباشلا اذه لاثم ىلع ربصلاب هّبلق هللا مصع نمزلا
 . هفرح يف ٌةلقتسم ٌةمجرت هل تمدقت دقو ٍةعساولا

 نب نيدلا ظفح نب يلع نب دمحم ِنب حالص نب ليعامسإ ْنِب دمحم ُديسلا .

 نب لع نب سيردإ نب دمحم نب يدهملا نب نسحلا نب حالص نب نيدلا فرش
 دبع نب نسحلا نب ةزمح نب َناميلُس نب ةزمح نب ئيحي نب دمحأ نب دمحم
 ليعامسإ نب ميهاربإ نب مساقلا نب”'[ نيسحلا ] نب هللا دبع نب ئيحي نب ٍنمحرلا

 (9مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ٍنسحلا نب ميهاربإ نبا
 ٌقلطملا ُدهتجملا ُديبكلا ٌمامإلا « ريمألاب فورعملا يناعنصلا مث ينالخكلا

 ءاتّسو ةمقر يف ٌعضاوتم عوق ٌفشقعتم ةريستم

 ءانث ٌيسحو هنم ئجنُم ئبْحُي هَّماقُم مانألا ىلع هلإلا ىقبأ
 . 58ص يناكوشلا ناويد رظنا )١(

 . ًابابش [ ب ] يف (0)

 . نسحلا [ ب ] يف (*)

 ١9 /8) نيفلؤملا مجعمو . ( 177 مقر 5577-58 ) فرعلا رشنو .(084/7) مالعألا (8)
 .(778/5) نيفراعلا ةيدهو .( 7١ ؟مقر ما” _ 59/8 ) نغألا ضورلاو . ( 157١87 مقر



 عست ٠ 49 ةنس ةرخآلا ىَدامُج فصن ٍةعمجلا َةليل دلو . بفيناصتلا ٌبحاص

 ذحمأو ٠( *ا/) ةنس ءاعنص ةئيدم ىلإ هدلاو عم لقتنا مث َنالحّكب يفلأو نيعستو

 نب حالص ةمالعلا ٍديسلاو « نسحلا نب ٍدمحم نب ديز ٍةمالعلا ديسلاك اهئاملع نع

 ٍةمالعلا يضاقلاو « ريزولا ٌّيلع نب هللا دبع ٍةمالعلا ديسلاو « شفخألا نيسحلا

 ءاملعو اهئاملع رباكأ ىلع ثيدحلا أرقو ةكم ىلإ لحرو « يسنعلا ٍدمحم نب ٌيلع

 رهظتو ءاعنص يف ٍملهلا ةسائرب دّرفتو نارقألا قافو مولعلا عيمج يف عبو ةنيدملا

 ءارآلا نم هيلع ليلد ال ام فّيزو ديلقتلا نع رْفتو ةلدألاب لمعو داهتجالاب

 هللا ىلع لّكوتملا مايأ يف اهنم « ٌنَحِمو ٌبوطخ ه هرصع لهأ عم هل ترجو « ةيهقفلا

 مساقلا نب نيسحلا هللاب روصنملا مامإلا هدلو مايأ يف مث نيسحلا . نب مساقلا

 هلتقل هلتقل ٌماوعلا عّمجتو ٍنيسحلا نب سابعلا ّيدُهملا مامإلا هيلو مايأ يف مث [ ب١٠ <31

 ٌمامإلا هالوو مهّرْش هاقكو مهركمو مليك نم هللا هظفحو ىرخأ لعب ٌةرم

 . ّيدهملا مامإلا هدلو مايأ ىلإ كلذك ٌرمتساف َء ءاعنص عماجب ٌةباطَخلا هللاب ٌروصنملا

 يف مهركذب ٌةداعلا ترج نيذلا ةمئألا ركذي مل هنأ عملا ضعب يف قفت

 « ملعلاب مهل َةسَنَأ ال نيذلا مامإلا لآ نم ٌةعامج هيلع راثف ىرعألا ةبلخلا

 ٍةعمُجلا موي ربنملا يف هلتق ىلع مهنيب اميف اودّعاوتو ًماوعلا نم ٌةعامج مهَّدّضعو

 ُمداقلا ٌيمامإلا ٌيِمَجعلا تسوي ُديسلا كلذل نيدِشْحُملا مظعأ نم ناكو « ٍةلبْقملا

 عقو دق ام ّيدهملا ٌمامإلا غلبف هترضحب ُسّردملاو هللاب روصنملا مامإلا مايأ يف

 بحاصل لسرأو « مهتجسو مامإلا لآ رباكأ نم ةعامجل لسرأق « هيلع ٌؤطاوتلا

 رايدلا نم هّجِرْخُي ىتح ٌروكذملا فسوي ٌديسلا دؤطي نم َّرمأو هنّجسو ًاضيأ ةمجرتلا

 نم جرخ مث نيرهش وحن ةمجرتلا ٌُبحاص ّيقبو ٌةنتفلا كلذ دنع ثّدكسف ةينميلا

 لاز امو « ًافينصتو ءاتفإو ًاسيردت ملعلل ًارشان رمتساو هديغ َةباطَخلا َيلوو نجسلا

 هنوكب كلذ ىلع نيلدتسم بضُتلاب هيمرت ٌةماعلا تناكو « هرصع لهأ نم ٍنَحم يف

 سل لد اعف ام لماع ثيدحلا بنك رئاسو تاهمألا ىلع ًافكاع

 ديلا عفرك ةالصلا نئس نم ءيش لعفب رّهظت اذإ اميسال « كلذب ٌةّماعلا هّيمر

 يف مهنأ مم ًانزو هل نوميقُي الو هنوداعُيو هنع نورفني مهنإف كلذ وحنو امهُمضو
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 ةيعورشمب نيلئاقلا نم وهو يلع نب ٍديز مامإلا ىلإ نوبستنم ٍرايدلا هذه عيمج
 تاهمألا ثيدحلا ّبتك نوؤرقي ةيديزلا نم ٌةمئألا لاز ام كلذكو « ٌمضلاو عفرلا
 ؛ كوالاف لوألا مهتافصم يف اهولقتو نميلا [ 7: ] ىلإ تجرح ذنم اهّريغو
 كلذك ناك نَم ةاداعُم يف ُبنذلا سيلو ٌلماجتُم وأ لهاج الإ هُرِكُْي ال ٌمولعم اذهو

 لاق اذإ «يتعان لك ٌعابنأ مهنإف ةيملعلا فراعملا نم ءيشب مهل قلعت ال نيذلا ةماعلل
 ٌلطاب اولاق ٌلطاب لاق نإو ٌّقح اولاق ٌقح ّرمألا اذه نإ ملعلا لهأ ٌةئيه هل نَم مهل
 اهّريغ اوفّرع الو اهيف اونعْمُي ملو ٍهقفلا بتك نم ًائيش اوؤرق ةعامجل ٌبنذلا امنإ
 نم ٌيعطقلا لب لب ةعيرشلل ٌةفلاخم اهنم ع ءيشل ةفلاخملا نأ - مهروصقل - اونظف
 وه امِل مهرغاصأو ةمثألا ٍرباكأ ةفلاخم بتكلا كلت يف نوؤرقي مهنأ عمأ « اهتاّيعطق
 غلب اذإ لب « ةقيرط ىلإ نودتهي الو ًةقيقح نولقعي ال نكلو ٠ دصمل ٌداتخم
 نع ًاجراخ هولعج هداهتجاب ًائيش فلاخو ٍداهتجالا ةبتُر ىلإ مهيرصاعم ٌضعب
 نمل رهط يبن نمل لب د ةصاقمل سيل كلذ ذأ مهيلع يلاغلاو « نيدلا
 تبهذملا فلاخ ام ءاملعلا رباكأ ىلع ركنأ نم نأ سانلا يف عيشي ب نأ يهو اهلمأت
 كلت نوكتو « ٍلآلا بهذم نع نيّباذلا ةعيشلا صلح نم ناك مهتاداهتجا نم
 نيرئاثو نيمئاق نولازي الف اهيئاوفو ايندلا عفانم نم ء ءيشل بلاغلا يف ةديفم ٌةرهشلا
 ةماعلا كلذ عمستف ثيبلا لهأ ةفلاخمو بضنلاب مهيمرو ءاملعلا رباكأ ةئطخت يف
 نم هونظو هلوق قذص اهلوقع ىلع قّقن دق هنأل ٠ (وَكنُملا كلذ مظعتو ًاقح هتظتف
 وه ٌركنملا كلذ اودجول ةقيقحلا نع اوفشك ولو ٍةمثألا بهاذم نع نيماحملا
 ًاعيمج مهنأل مهعامجإ نع جراخلا لب ٠ ِتببلا لهأ نم ةمئألا بهذمل فِلاخملا
 ملو « هيفن ّيأر دهتجي نأ هيلع اوبجوأو ٍداهتجالا د ةبْثُو غلب نم ىلع ٌديلقتلا اومّرح
 ىلإ يدتهي ال ٌرّصقملاو ىمعأ َبّصعتملا ّنكلو « ةلأسم نود ةلأسمب كلذ اوُضُخي
 ميرحت ةلأسم نأ عم « بابلألا يوذ نم ناك اذإ الإ هدّقتعُم نع جرخي الو باوص
 ًالضف ةبلطلا راغص ٌسِرادَم يه يتلا بتكلا يف ٌةرّرحم يه دهتجملا ىلع ٍديلقتلا
 . بتكملا يف مهو ُنايبّصلا اهنّقلَتي اهثحابم نم شحب لوأ يف يه لب ؛ مهرابك نع

 ةماعلا يف عاش امل هنأ تاناحتمالا نم ٍةمجرتلا بحاصل قفتا ام ةلمج نمو
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 كاذ ذإ مهو ٍنيسُح يوذو ٍدمحم يوذ نم طَرَب لّبج ّلهأ كلذ غلب هنع عاشام

 مهئاسؤر مظعأ نمو « مهُرباكأ عمتجاف ٌمئاق مهل موقي ال نيذلا نميلا ٌةرمج

 ةميظع شويج يف ٌيدهملا مامإلا ىلع اوجيرخو يطَربلا ٌيسنعلا ٍدمحم نب ٌنسح

 داك دق ةمجرتلا بحاص نأو بهذملا 5 ةرضنل نوجراخ مهنأ ُبّدكلا مهنم تلصوو

 قحلاب ٌةربخ مهل نيذلا ُء ٌءاملعلا مهيلع لّسرتف كلذ ىلع هل ٌدعاسم ٌمامإلا نأو هّمِدهي

 ةدايز ُيدْهَملا ٌمامإلا مهل لعج رمألا رخآو . ا يف قم وأو

 مهرايد ىلإ اوداعف ماع لك يف شْزِق بفلأ نيرشع ٌرخن اهنإ ليق مهتارّرقُم

 ٠ وسر لإ ندا نم ةفوب ل لا غ يف هل طم ل هنل وخلا وكر

 ىلإ مكاحتلاو ِءاسنلا ثاريم عطقك تايعطقلا [أ١٠] نم وهام نوفلاخي لب

 . رْدَص الو ٍدْرو يف نيدلا نم اوسيلو لاومألاو ِءامدلا لالحتساو توغاطلا

 ٍةنس لك يف مهل تارّرقمل ًءاعنص نولخدي رارشألا ءالؤه نأ ايندلا نَحِم نمو

 ديدي ٌعقري نأك ةالصلا يف هداهتجاب لمعي نم اوُأر اذإف ٌةفلؤم ٌفولأ مهنم عمتجيو

 نتف كلذ ببسب ثّدحت دقو هيلع كلذ اوركنأ كّروتي وأ هردص ىلإ ١5" اهْعُضي ]و أ

 نم ملاع ىلع ثيدحلا ُبتك اهيف ْأَوِقُت يتلا دجاسملا ىلإ نوبهذيو نوعمجتيو

 « مهَرْكذ انمَّدق نيذلا ءاهقفلا نيطايش ببسب كلذ ُلكو « َنَِفلا نوريتُيف ءاملعلا

 نم ضرفب موقي الو ٌموصي الو يّلصُي ال مهدثكأف ٌةافُجلا ٌبارعألا ءالؤه امأو
 ٠ جوع نم امهب هظفل يف ام ىلع نيتداهشلا ىوس مالسإلا ضورف

 مهيفو مهنم ٌةعامج لخد هنأ ٌةمجرتلا هيف ُتَرْرُح يذلا رهشلا يف ( ق قفتاو )

 تاقرطلا يف اوبهت اوناك دقو « مهتداع ىلع ًءاعنص لهأب ٌفافختساو ٌهيتو ٌبُجُع

 ّلسف اهّذخَأ مارف مهعم هل ًةرقب ّلجر ىأرف هللا هظفح مامإلا انالوم باب ىلإ اولصوف

 لهأ مهيلع راثف هترّقب َدخأ مار يذلا كلذ ىلع حالّسلا ليكب لهأ نم هعم يه نم

 ( ٌماوعلا نم نوليلق ٌةعامج مهو ةفيلخلا باب يف نيعمتجم اوناك نيذلا ءاعنص

 اوذخأ كلذ دعب مث . ةماعلا نم ءالؤهل مُجرلا عقوف ٍةئمعبرأ وحن [ ١ ٠" ] ءالؤهو

 )١( امهمضي [ ب ] يف .
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 ٌباودلا نع ًالضف مهّباود ُرئاس كلذكو اهنوكلمي يتلا لامجلا نم مهعم ام مهيلع

 ٍةعبرأ وحن مهنم اولتقو ؛ مهجالس رئاسو مهِقدانب رثكأو نيلسملا ىلع اهوبهن يتلا
 ىلإو دجاسملا ىلإ ٌرارفلا الإ مهّعِسو امو مهنم ةعامج ىلع اونجو دايز وأ ٍرافنأ
 اوكرت امّل ٍةنعفلا.نارّوث دنع ٍةّماعلا رجزب رداب ةفيلخلا نأ الولو « ةجاحلا ٍءاضق تالحم
 . مهّددع لّلقو دلو هللا مهداز ةميظع ةّلِذ يف نآلا اوراصف ًادحأ مهنم

 هداهتجاب اولمعو .« ةماعلاو ةصاخلا نم ٍةمجرتلا بحاص ٌعابنأ ٌرْثك ناك دقو
 ناك لب « دانجالا نم ةعامج مهيفو ثيدحلا بتك هيلع اوؤرقو كلذب اورّهظتو

 يلع نب ٌدمحأ ٌهيقفلا ُريبكلا هّريزو كلذكو كلذب ٌرّهظتلا هبجعُي ٌيدهملا ٌمامإلا
 ريغ ةماعلاو ةصاخلا يف كلذل ًارشان لاز امو يدهملا ساملا ُريبكلا هذيمأو يمُهنلا
 اهرش هللا هاقو ٌرابك نتف كلذ ءانثأ يف ٌثعقوو « هل نوفلاخملا هب هدّعوتي امب لابم

 مامتلا ردبلا نم هرصتخا 2”( مالسلا لبس )اهنم ٌةلفاح ٌةليلج ٌتافنصم ( هلو )
 اهنمو . لالجلل راهنلا ءوض ىلع ٌةيشاح اهلعج ( رافغلا ٌةحْنِم ) اهنمو . يبرْغملل
 عماجلا حرش اهنمو « ديعلا قيقد نبال ةدمُعلا حرش ىلع ةيشاح اهلعج ( ةَدْعلا )
 . يوانملا حرش ىلع َفِقي نأ لبق هحرش . تادلجم ةعبرأ يف يطويسألل ٍريغصلا

 ريزولا َميهاربإ نب ٍدمحم مامإلا ديسلل ثيدحلا مولع يف حيقنتلا حرش اهنمو
 لوصألا يف َنارْهم نبال لفاكلا ةموظنم اهنمو . ( حيضوتلا ) هامس'[ و1
 لئاسملا نم ًاريثك درفأ دقو « هذه ُديغ ٌتافنصم هلو ًاديفم ًاحرش اهحرشو
 ءذلو هعمج ٌمجسنم خيصف عش هلو © تادلجم يف ٌةعيمج نوكي امب فينصتلاب
 | يف َمجوتلاو ةيملعلا ثحابملا يف هبلاغو دلجم يف دمحم نب هللا ٌدبع ٌةمالعلا
 قو ٠ نمل ملاعمل يدجملا ملا نم هف ةلمجلابو , مهيلع ٍدودرلاو هرصع
 املف يعم ةعامج يف ٌبكار انأو ًالجار يشمي وهو 3٠١ + ةنس يف مانملا يف هّتيأر

 . ءازجأ /4/ب هيلع قيلعتلاو هجيرختو هقيقحتب هللا ينم ركأ 4

 .[1] نم ةدايز ()
 نبا لئاسرو ىراتف نم ريدقلا نوع ) ناونعب اهثيداحأ تجرخو اهتققحو اهتعمج دقو فرفز



 4 دمحم نب حالص نب ليعامسإ نب دمحم ديسلا

 دانسإلا قّقد لاق هنأ هنم ٌتظفح مالك هنيبو ينيب رادف هيلع ٌتملسو ٌتلزن هُثيأر

 نأ كلذ دنع يلابب رطخف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك ريسفت يف قّنأتو

ةعامج ةءارقلا كلت رّضحي ناكو عماجلا يف ّيراخبلا ةءارق يف هعنصأ ام ىلإ ريشي َُ
 

 ٌرَسفأ تاقوألا ضعب يف ٌتنكف نوّصحُي ال ملاع ماوعلا نم عمتجيو ءاملعلا نم

 نإ 1 0/ 14 لوقأ نأ ثدرأت نورضاحلا ٌماوعلا كئلوأ مهفي امب ةيئيدحلا ظافلألا

 : ملكتأ نأ لبق لاقو ردابف ةيبرعلا ظافلألا ضعب نومهفي ال ٌةعامج رّضحي

 مالك سقت يف انو ةاسإلا نقد نكاد داع يقل ةدامج كاع اري ل م

 مهلاح ام ثيدحلا لهأ نع كلذ دنع هّتلأس مث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كشلا - نمحرلا يدي نيب مهثيدحب اوغلب وأ ةنجلا مهثيدحب وغلب لاقف ةرخآلا يف

 دي هل نم ضعب ىلع كلذ ٌتْصّصقف ينقرافو هيل | ينّمضو ًايلاع ًءاكب ىكب مث - ينم

 ىرج امم يش كل يرجي نأ دب ال لاقف ٌمضلاو ءاكبلا ليوأت نع هّتلأسو ريبعتلا يف

 . اهّرش هللا ىفك بئارغو ُبئاجع ايؤرلا كلت دعب كلذ نم عقوف ناحتمالا نم هل

 رهش ثلاث ءاثالثلا موي يف بفلأو ٍةئمو نينامثو نيتنثا ١١87 ةنس هللا همحر يفوتو

 . الزن دق ٍدلخلا نانج يف دمحم : اذكه ناكف هّخيرات مهّضعب مظنو « اهنم َنابعش

 مهنم . نودهتجم ٌءاملع ٌءالُْن ٌةذمالت هلو « هيلع اوفّسأتو ٍرصعلا ٌءارعش هاثرو

 نطاق دمحم نب ٌدمحأ ٌةمالعلا يضاقلاو ّدمحأ نب رداقلا دبع ٌةمالعلا ديسلا انحش

 0 ةمحأ يلع يضاقا

 دقو « يدهملا نب قاحسإ نب دمحم ٌةمالعلا ديسلاو [ب ]٠١07 يدّهملا نب

 ءالَّضُفلا نم ناك هُدلاوو . لصحلا مهب طيحي ال امم مهزيشو هجرت تم

 يف تامو . ديج ٌرْعِشو مات ٌنافرِع هلو . لمعلا يف نيبغارلا ايندلا يف نيدهازلا

 ٌبحاص هّدلو ناكو يفلأو ٍةئمو نيعبرأو نيتنثا ١١47 ةنس ٍةّجحلا يذ رهش ثلاث

 . ةراهشب كاذ ذإ ةمجرتلا

 .[ ب ] نم ةدايز قفز



 ليعامسإ مامإلا نب دمحم هللاب ديؤملا مامإلا 14,

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا ْنب دمحم هللاب ٌديؤملا ٌمامإلا 5
 ")دمحم نب مساقلا مامإلا نب ليعامسإ

 يف هرصع ءاملع ىلع أرقو ًابيرقت 30 51 بفلأو نيعبرأو عبرأ غ5 ةنس دلو
 ُيدهَملا ٌمامإلا تام امل مث . . ةيملعلا فراعملا نم ريثك يف قاف ىتح ملعلا نم عاونأ
 ٍنميلا ٌءاسؤر هيلع عمتجاو ةفالخلاب اذه عيوب ( ٠١ 47 ) ةنس يف نسحلا نب ٌدمحأ

 هيلإ تراص يذلا َدمحأ نب دمحم ٌديسلاو لكوتملا نب ؛ ٌييلع ٌديسلا مهو « كاذ ذإ
 ءمساقلا مامإلا نب نسحلا نب نيسحلا ©0[نب] ٌديسلاو ٍةمجرتلا بحاص دعب ٌةفالخلا
 ©[ نكلو ] ةمجرتلا بحاص ُوصم لكوتملا نب يلع ديسلاو ديؤملا نب ٌمساقلا ديسلاو
 الإ ةمجرتلا بحاصل نكي ملو نيروكذملا ءالؤه نيب ةمّسقم ًةمّسقم ٌةيمامإلا ٌدالبلا تناك

 يف ُروَجلا هنع عّمسُي مل , ءافلخلا لدعأ نيو ثلا ءايلوأ نم ناكو « ةبطحلاو مسالا
 نم الإ لأي ال ةيشخلا ماد « واكبلا رثكو ةدابعلارثك ناكو . هدومأ نم ءيش
 تريب نم ًائيش لوانتي الو « هل ٌلِجت ةهج نم اهنأ ّملعي نأ دعب هيلإ ٌلِصت روذن
 لازي ال ٍنآرقلا ةوالتو ٍملعلا ةءارقو نيحلاصلاو ءاملعلاب ٌرومعم هئسلجمو . لاومألا
 « ًايورضم ًالثم ةيعرلا يف هلدع راص دقو هتالاح عيمج ىلع هللا ركذب ناسللا بطر
 ِنَدِب الو لام يف مهنم ًادحأ َرِضُي ال هنأل ةيفاع وبأ نولوقيف هنونكي ه هرصع ّلهأ ناكو
 راجتلا نم 7[ ةورثلا ] ّلهأ لأسيف هبئاون نم ةبئانل تاقوألا ضعب يف جاتحي دق لب
 يفاالو لاحلا يف نوفاخي ال مهنأل نولعفي الف هوضِرقُي نأ ٌةرفاوتُم مهُلاومأو
 ٍرهش ثلاث ٍةعمجلا ةليل تامو . ًةروهشملا رّبغم ٌةرْجه نطوتساو « لبقتسملا
 ىلإ هذعب ٌةفالخلا تراصو يفلأو طب نيعسو ميس 1180 ةثس ةريأل ئدامج

 ضورلاو . ( 8919 مقر 7871/7 ) رثألا ةصالخو . 548 - 56-51 ص مارملا غولب ()
 1104 "١56 /# ) ملعلا رجهو . (”0/5) مالعألا ٠ ما مقر 77/9 ) نغألا
 .(1ا/ مقر

 .[11] نم ةدايز (9

 . اهتكلو [ ب ] يف ()
 . تاورثلا [ ب ] يف (4)



 ع نالجع نب نسح نب تاكرب نب دمحم ديسلا

 .٠ هتمجرت يف كلذ ٌركذ مدقت امك بهاوملا بحاص ّيدهّملا ٌّدمحأ نب دمحم

 ينّسحلا نالجع نب نسح نب تاكرب ْنِب دمحم ُديِسلا 4

 ©)هئارمأ ْنباو ةكم ريمأ

 نم ةعامج هل زاجأو ةكمب ةئمئامثو نيعبرأ 85» ةنس ٌناضمر يف دلو

 لعفف رمألا يف هعم هدلو َكارشإ ُبألا لأس مث هيبأ فنك يف أشنو « نايعألا

 ناكو مهتداعك مزمز ىلع هل يعدو كلذب ةكم ىلإ ٌموسرملا لصوف كلذ ٌناطلسلا

 ىلإ هّجوتو هُثريس تدمُحو ةكم ىلإ داع كلذب دخلا هيلإ لصو املو . نميلاب ًابئاغ

 ٍةالصلا لضفأ هبحاص ىلع ّيوبنلا ربقلا ةرايز نم ٌرثكأو ٍةرم ريغ قرشلا دالب
 اميس ال ةكم لهأل دا ريك ناكو قنيدملا لهأ ىلإ نيبحُي هترايز عمو « مالسلاو

 هقالسأ قافو هٌعابتأو هلاومأ ترثكو « همايأ يف ُسانلا نمأو ًءابرغلاو ٌءارقفلا

 َيعُدو هراتخي نم بينتسُيل زاجحلا الب ئاس هيلإ ٌُتفيضأو وم يف هرمأ لاز امو

 هعاطأ اذكو هب طيحبف هفلاخُي نم رايد ىلإ اوزغي ناكو « ةنيدملاو دكم ربنم ىلع هل

 لقعلاب هفصوو هل ًارصاعم ناك هنأل ًاريثك يو اخّسلا هيلع ىنثأ دقو . نازاج ُبحاص

 ٌفكو نوكسلاو تاعامجلا ىلع ةموادملاو ةلاكّشلا نسُحو عضاوتلاو ٍمهفلاو

 نم ةلود يف هلثمب عّمسُي ملامب مهلاومأ يف عمطلا مدعو « ةيعرلا نع عابتألا

 41 ةنس موحنم نم نيرشعلاو يداحلا يف تاب ىتحُ تبالو ىلع رمتساو « هلبق

 . نيعبرألا وحن ًاثانإو ًاروكذ دالوألا نم فّلخو ةئمعستو ثالث

 نب ناخ دارم نب“ ''[ ناخ ] ديزياب نب ناخ دمحم ناطلسلا 4

 اهنيطالس ْنباو مورلا ناطلس يزاغلا نامثع نب يزاغلا ناخروأ

 يف هيبأ توم دعب ٌةنطلسلا هيلإ تراصو ةئمعبسو نيعبسو عبس ا/الا/ ًةنس دلو

 . 851-205 /5) مالعألاو . ( 71/4 مقر 1١50-197 /97) عماللا ءوضلا (1)

 .[ ب] نم ةدايز (0



 يلع نب دمحأ نب تاكربلا يبأ نب دمحم 44

 ةدع هتلود يف حتتفا هللا ليبس يف ًادهاجم ًامادُقم ًاعاجش ناكو )7١5( ةئس
 . ٌدجاسمو سرادم ةريثك ٌرئامع مو ورلا دالب يف ٌرمعو « جنرفإلا دالب نم ٌعِضاوم
 هذهو ًارمتسم كلذ راصف ٌنامثع لآ نم.نيمرحلا لهأل ةزصلا لمع نم لوأ وهو
 تارّرقملاب مهيلع ًامِعْنُم مهتاجردب ًافراع ءاملعلل ًامظعم ناكو , ٌةميظع ٌّةبَقْنَم
 هنأك ىتح مهرطاوخ :بالجتسا يف ًاغلابم مورلا سرادم يف مهل ًاَيِرُم ٍةعساولا
 هيلع مودقلا يف هبُعرو هّبتاك تاهجلا نم ةهج يف ملاعب عمس اذإو , مهدحأ

 لك نم ذعايو راملعلا راكأ ىلع أرقي ناكو هب هيفكي ام تاقفتلا نم هل ىرجأو
 نم ةينامعتلا قئاقشلا ُبحاص ىكح دقو . هيدي نيب نورظانتيو هملع يف ملاع
 ةنس يف تامو هيف ٌرظانلا بّجعتي ام [ ٠" 71 مهل هميظعتو ءاملعلا ىلع هلاضفأ

 . ةئمنامثو نيرشعو سمخ 65

 نب يلع نب دمحأ نب تاكربلا يبأ نب دمحم 415

 نيدلا دعس نباب ٌفورعملا يفنحلا ْيتْرَبَجلا ّرمع نب دمحم
 ()ةشبحلاب [ ٠١8 ] نيملسملا ٌناطلس

 َتَجَج ضرأب لزن ىتح زاجحلا نم مهفلس ُيضعب لحرف شيرق نم لبق اميف مهّلصأ .
 ْثيرقو مظعف اهلامعأو َتاقأ ةنيدم "”[ مهّضعب ةشبحلا كلم كّلم ] نأ ىلإ اهتكسف
 ةئس يف ةمجرتلا بحاص ىلإ تهتنا ىتح هير اهلوادتو هن ريس ُثدمُحو هتكوش

 ىلع مادو مهابس نيذلا قيقرلا نم ٌراطقألا تالتماو ٍدالبلا كلت نم ًاريثك كلمف ( 814 )
 نيثالثو سمخ 40 ةنس ةرخآلا ئدامُج يف هتاوزغ ضعب يف ًاديهش تام ىتح كلذ

 ىلع ةوطس اذ ًاباهُم ًاروقَو ًارّيخ ًالداع ًالقاع ًانّيد ناكو : ٌيواخسلا لاق . ةئمزامثو
  هِتّدشو هتاوزغ يف هّرثأ ىفتقاف هوخأ هدعب كّلمو . همايأ يف مالسإلا هللا زعأ ةشبحلا

 داهجلل ًاميدُم الطب ًاعاجش ةمجرتلا ٌبحاص ناكو : هئابنأ يف رجح نبا لاق

 . ( 147 /* ) رمغلا ءابنإو . ( 704 مقر 157 0 ) عماللا ءوضلا (1)
 . مهضعب كلم [ ب ] يف )2



 51 هللا دبع نب يدغديآ نب ركب يبأ نب دمحم

 مرهف همالسإ َنُسحو ملسأف ًاينارصن ناك لاتقلا يف قاطي ال ٌبرح هل لاقي ٌديمأ هدنع

حب ةميظع مئانغ ميَخف هعم وهو ةرم ُناطلسلا مهازغو ًارارم ةشبحلا نم رافكلا
 ثي

 ءةفرعمو ًانيد كولملا ريخ نم ناكو تاق“' ![ وأ ] ٍةقرو ةطبرب قيقرلا نم ٌسأرلا عيب

 ملسأو هلهأو هدلو يف ىتح هلامعأ يف ٌلذعلا ُدشنيو ةءاحلصلاو ةاهقفلا بحس

 . مدقتملا خيراتلا يف هولتقف هّمع ونب هيلع راث ىتح ةشبحلا نم ٌقئالخ هيدي ىلع

 هللا دبع نب يدغديآ نب ركب ىبأ ْنِب دمحم -

 '"”يدنجلا نباب فورعملا ُيفنحلا ّيرهاقلا نسمشلا

 نع ذخأو اهب أشنو ةرهاقلاب ةئمعّيسو نيتسو سمخ ا/50 ةنس ًابيرقت دلو

 لوصألاو هقفلاو ةيبرعلا يف عّربو ملعلا نم عاونأ يف اهئاملع ريهاشم نم ةعامج

 بهل يف ةبزّدلاو ةيسورفلا عاونأب ة ةربخلا عم ٍنايبلاو يناعملاو باسحلاو ضكئارفلاو

 ًايّرحتم رحتم ًانسح ًاراصتخا ماشه نبال ينغملا رصتخاو « ُءالضفلا هنع ذخأو جنرطشلا

 ( عمسلا ىهتشُم ) اهامس ةيبرعلا يف ةمدقم فنصو ةدقتنملا ةرابعلا لادبإ هيف

 ضئارفلا يف ٌةمّدقمو 5 ٌةرطقلاو ٌةدبّؤلا هلو ( عمجلا ىهتنم ) هامس حرشب اهحّرشو

 تامو ) نيدلجم يف عمجملا حّرشو امهنم الك َحَّرشو نايبلاو يناعملا يف ٌرصتخمو

 ٠ ةئمزامثو نيعبرأو عبرأ 844 ةنس مرحملا ٌلهتسُم سيمخلا موي يف

 يعرزلا ريرج نب دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم -4

 ©"ئلبنحلا ةيزوجلا مْيَق نب نيدلا نمش ْيَقشمدلا

 ىدحإ 59١ ةنس دلو « روهشملا ٌفتصملا قلطملا ٌدهتجملا ُكيبكلا ٌةمالعلا

 .يأ[ب ]يف )١(
 مقر ١98 - 6١ال/0) عماللا ءوضلاو .( 65 مقر )/١54 نيفلؤملا مجعم (؟)

 . ( ١9و 485/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 59

 - 015/1١ ) ةاعولا ةيغبو .( ١58 مقر 407 409 /) ةنماكلا رردلاو .(01/5) مالعألا (

 )549/1١(. ةرهازلا موجنلاو . ( 17١ -178/5) بهذلا تارذشو . ( 111 مقر 51



 دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم 45

 حتفلا يبأ نبا نع ةيبرعلا ذخأو هتقبطو مئادلا دبع نبا نم عمسو ةئمّتسو نيعستو
 ّمأو ةيردصلاب سّردو ةيميت نباو ينارجلا دجملا ىلع هقفلا أرقو يسنوتلا دجملاو
 « ةيميت ٍنباو يدنهلا يفصلا نع ٌلوصألا ذخأو هيبأ نع ٌضئارفلا ذخأو ةيزوجلاب
 بهاذم ةفرعم يف رّحبتو قافآلا يف رهتشاو َنارقألا قافو مولعلا عيمج يف عّربو
 لب هلاوقأ نم ءيش نع جرخي ال ناك ىتح ةيميت نبا ٌبح هيلع بلغو « بفلسلا
 ةنسحلا فيناصتلا نم هفنص امب هّملع رشن يذلا وهو « كلذ عيمج يف هل رصتني

 املف ةّرّدلاب ًابورضم لمج ىلع هب فيطو نيمأو َةيِمِيَت ٍنبا عم لقتعاو « ٍةلوبقملا
 لاني ناكو ةيميت نبا ئواتف ببسب ىرخأ ةنحم نحّتماو . هنع جرفأ ةيميت نبا تام
 . هنم نولانيو هرصع ءاملع نم

 « ليلخلا ٍربق ة ةرايزل لحرلا ٌّدش راكنإل هدم سلج : رصتخملا يف ٌيبهذلا لاق
 تلق . ىهتنا ءرومأ ىلع :يرج هيأرب ٌببعم هنكلو ملعلا ٍرْشنو لاغتشالل رّدصت مث

 ًاعداص يأرلا ىلع ٍلُوَعُم ٌريغ اهب لمعلاب ًابجْعُم ةحيحصلا ةلدألاب ًاديقتم ناك لب
 لاغتشالل ًامزالم ناك : ريثك نبا لاقو . ةأرُججلا تمُعِنو ًادحأ هيف يباحُي ال قحلاب

 ىلإ دقحي الو دسحي ال دّدوتلا ٌريثك قلّخلا ّنسح ةوالتلاو ٍةالصلا ٌريثك ًاراهنو ًاليل
 ًادج ةالصلا ليطُي ناكو هنم ةدابع ٌرثكأ ٍملعلا له لهأ نم اننامز يف فرعأ ال : لاق نأ
 ىلص اذإ ناكو « قالطلا ةلأسمب ءاتفإلل دّصقُي ناكو « اهّدوجسو اهعوكر دمُيو
 يتوُذُغ هذه لوقيو ٌراهنلا ىلاعتي ىتح ىلاعت هللا [ 4 ] رُكذي هناكم سلج َحِبُص ١
 . نيدلا يف ٌةمامإلا لانت ريسيتلاو ربصلاب لوقي ناكو َياوُق ُتطقس اهلعفأ مل ول
 ناك و . هيدهتو هرضُي ملعو « هيقرتو هيت ةّمِه نم كلاسلل دب ال لوقي ناكو

 دعب اهتم نوعي هالوأ ناك ئتح رصحُْالام اهنم لضحف تكلا عمجب م

 ( يدْهلا ١ فيئاصتلا نم هلو اهنم مهسفنأل هْوَّفطصا ام ىوس ٌاليوط ًارهد هّتوم
 ٍلزانم ٌحرشو ) ( نيتداعسلا قّرطو ) ( دئاوفلا ٌعئادبو ) ( نيعقوملا مالعإو )
 ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا يف ماهفألا ٌءالجو ) ( رّدقلاو ءاضقلاو ) ( نيرئاسلا
 . حاورألا يداحو . حورلاو « ةداعسلا ٍراد ٌحيتافمو ( ناطيشلا ٌدياصمو ) ( مانألا
 . ءاودلاو ٌءادلاو . ةلطعملاو ةيمّهجلا ىلع ةلّسرملا ٌقعاوصلاو « نيديلا ٌعفرو



 3/ دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم

 اذإ ءاعدلا ةرمث نع هلأس نمل يفاشلا ُباوجلاو . للك ّيبنلا [ ب8١٠] ٌدلومو

 لاق امك ٠ فئاوطلا نيب اهيف ٌبوغرم هفيناصت ٌلكو « كلذ ٌءيغو . ٌعقاو رّدُق ام ناك
 . رردلا يف رجح نبا

 نم اهّمظعمو ًاذج ُبِوسيف هده حاضيإلا ئناعتي اهيف سّقنلا ٌليوط وهو : لاق

 هتادرفم لوح ٌُنِدَندُي لازي الو ةيوق ٌةكّلم هلو « كلذ يف ٌفّدصتم هخيش مالك

 ةدئازلا ودعا عم مالكلا يف يفّرصتلا.نسح نم هلو . ىهتنا اهل جتحيو اهرّصنيو

 ليمتو همالك ماهفألا شعت ثيحب نيفثصملا ُبلاغ هيلع ريقي ال ام يقايسلا ٍنسُحو

 دقو « بلاغلا يف ٌلّوعم ليلدلا ريغ ىلع هل سيلو « ٌبولقلا هّيحّتو ٌناهذألا هيلإ

 ةلدألا هوجو يف عفدلا ىلع رساجتي ال هنكلو هيلع أشن يذلا هبهذم ىلإ ًاردان ليمَي
 يف دنتسم نم هل دب ال لب « نييهذمتملا نم هديغ هلعفي امك ةدرابلا لماحملاب

 ىلع يليوعتلا مدعو « لام ثيح ليلدلا عم ّيملاو اصنإلا هئاحبأ ٌُبلاخو « كلذ

 ريغ هب تأي ملاعب ىف أ هلويذ لّوطو ثحب يف ٌمالكلا بعوتسا اذإو « لاقلاو ليقلا

 رس اهتظأو . ليلدلا نع مهيهاذم لحنأ يف نيبغارلا ٌرودص هل حرشني ام قاسو

 هنَحِم يف هعم مايقلاو « ِءارَّضلاو ءارسلا يف ًةيميت نبا هخيشل هتمزالم ٌةكَرب هيلإ
 ىلإ (715) ةنس نم هل ًامزالم لاز ام هئإف « هيلإ هدٌدرت لوطو هسفنب هتاساؤمو

 اهلعجو ٍةنسلا رشنب ماق نم ٌدحأ وهف ةلمجلابو . هتمجرت يف ٍمّدقتملا هتافو خيرات

 يكُحو . ًاريخ نيملسملا نع هازجو هللا همحرف ةنُج مظعأ ٍةَندْخّملا ءارآلا نيبو هنيب

 يأ هتلزنم نع هلأس هنأو مانملا يف ةيميت نبا هّحيش ىأر هنأ ةدمب هوم لبق هنع

 َتْدِك تنأو هل لاقو رباكألا ٌضعب ىّمسو ءنالق قرف لزنأ هنإ لاقف خيشلا ٍةلزنم

 ال١ ةنس بّجر رهش ثلا يف تامو « ًةَميِزُخ نبا ةقبط يف تنأ ْنكلو هب ُقَحلت

 رجح نبا هل دروأو « ةئمعّبسو نيسمخو ىدحإ ا : يهو ًاتايبأ

 مثإ هضرع نم لان نم ىلع سيلف  هّيونذ ٌريثك ركب يبأ ُئنُب

 .( 840/8 ) رردلا يف (1)



 رخشألا ركب يبأ نب دمحم -4

 ملهلا هل ئنأ هللا رمأب ٌلوهج هسفنب لوهج ركب يبأ ّينب

 ٌمْرَع هل سيلو ىوأملا ةنج ىلإ ًايّقرت موري ركب يبأ ّينب
 مهس هل تاحلاصلا يف نكي مل اذإ هّيعس باخ دقل ركب يبأ ّينب

 ملّظلاو ٌلهجلا هّفصو ٌدونُك حوله هير لاق امك ركب يبأ ّينب

 50 ٌةقيلخلا هذه ارغب ثدصغ ا

 اة هول ونذلاو يلاعملا لاصو ًاييمتمادغ ةركي ل ّينب

 ©””ُدخشألا ركب ىبأ ْنب دمحم - 6

 ءار مث ًاضيأ ةمجغملا ءاخلا حتفو ٍةمّجْعملا ٍنيشلا نوكسو ةزمهلا حتفب
 نب هللا دبع هيقفلاو ًةدايز نب نمحرلا ٍدبع خيشلا نع ّملعلا دخأ . يديإلا ةلمهم

 مظن ) اهنم ٌفيناصت هلو . يمتيهلا رجح نبا ىلع ةكمب أرقو رّهطُم نب ميهاربإ

 ىلع ٌحرشو يرماعلل ةجهبلا ىلع ٌةيشاحو هقفلا لوصأ يف ٌةموظنمو ( داشرإلا
 وئبو ةئمعستو نينامثو عست ( 484) ةئس ( تامو ) . كلذ ُريغو بهذلا روذش

 )١( هصن ام ( ب ) شماه يف :

 نيدلا لامج ةينميلا دالبلا ظفاح يتفملا ٌليلجلا ٌظفاحلا طايخللا نبا ركب يبأ نب دمحم
 نيدلا ٌيضر مامإلا ٠ يف ّيولعلا نيدلا ٌسيفن خيشلا مزالو ءّرّهم ىتح هريغو هيبأب هقفت

 جّرختو 2« ءيش يف هيراجي ال ناك ىتح هيلع قاف ىتح ٌريسيلا ل ىضم امف ثيدحلا

 ناك ىتح هب طبتغاو يزاريشلا نيدلا دجم خيشلا نع ذخأو يسافلا نيدلا ّيقت خيشلاب
 ىتفأو ٌرهتب نيدلا لامج سرد . ثيغلا نبا ِءاملاو ثيللا نبا ثيللا ىلإ لوقيف هبئاكي
 يرّزجلا ٍنيدلا سمش خيشلا نع ذخأو كانه ثيدحلا يف ملعلا ةسائر هيلإ تهتناو
 نبا ظفاحلل رمْملا ءابنإ نم ىهتنا 474 ةنس يف نوعاطلاب تامو . ةّرغآِب ّنميلا لغد امل

 رمغلا ءابنإ . هللا همحر رجح )) 4//109 ( .

 بهذلا تارذشو .(١؟415 مقر ”/١74 ) نيفلؤلا مجعمو .(991/5) مالعألا (؟)
 (؟5ا/1) نيفراعلا ةيدهو . ( 757/4 ) نونكملا حاضيإو .(456- 470/8)
 . ( 191١ ) رفاسلا رونلاو



 44 رمع نب نيسحلا نب ركب يبأ نب دمحم

 ىحضلا نم بيرق خيشلا تيب 27[ يرق ] يرق َنونُكسي حالصو ملع ُثيب رخشألا

 دمحم نب رمع نب نيسحلا نب ركب ىبأ ْنِب دمحم قل

 0”2يغارملا ينامثغلا ن َيشرُقلا نمحرلا دبع رخفلا يبأ نب نسوي نبا

 ةئمعبسو نيعبسو سمخ 1/6 ةنس رخاوأ يف دلو « يندملا لصألا يرهاقلا

 هنبا عم هتلحر دنع ةرهاقلا يف ِنّقلملا ن نباو ينيقلُبلا ىلع أرقو اهب أشنو ةئيدملاب

 ٌئيمثيهلاو ٌيقارعلا م نيزلا هخياشم نمو « اهيلا نيمداقلاو ٍةنيدملا ءاملع ىلع عمسو

 نم عمسف ًارارم َّنميلا لخدو اهب نم ىلع هٌعامسو ًةرهاقلا هلوخد رركتو يريرملاو

 « ٌيولعلا سيفنلاو ٌيزاريشلا ٍدجملاو داّدرلا ركب يبأ نب ّدمحأك اهنايعأ نم ةعامج

 َّوحنلاو يقارعلا ّيلولا نع ٌلوصألا ذخخأو نيرخآو ًاضيأ ينيقلُبلاو يريمّدلاب هّقفتو
 يف ءاملعلا نايعأ نم ةعامج ىلع عمسف ةلمجلابو . ماشه نب ٌبحملاو هدلاو نع

 يف عّربو ٍةفلتخُم تالحم نم ٌرباكأ هل زاجأو نيرخآ نع مولعلا ٌرئاس ذخأو تاهج

 فتصو ةياورلا بيرغو ثيدحلا نم ٌةلمُج نقتأو «فّوصتلاو وخنلاو هلوصأو ةقفلا

 حرش يف ّيورلا عّرشملا ) هامسو يتادلجم عبرأ يف يعرفلا ( جاهنملا حرش )
 هامسو تادلجم عبرأ وحن يف رجح نبال يرابلا تف رصتخاو ( يوونلا جاهنم

 ةيوبنلا ةنيدملا يفو ٌعضاومب نميلا يف سّردو (حتفلا دصاقمل حتفلا يبأ ٌصيخلت)

 ٌرشع سداس ٍدحألا هليل ةكمب تام ىتح اهريغو [ 1٠١4 ] تاهمألاب ثّدحو ًةكمبو

 يف عب همساك ُدمحم هسا ّخأ هلو . ةتمئامثو نيسمخخو عست 404 ةنس مرحملا

 « ةئمعئسو نيتسو عبرأ 774 ةنس هذلوم ناكو ةيوبنلا ٍةنيدملا خيش ٌراصو نونقلا

 هعم اولتقو « ةئميامثو ةرشع عمت 14 ةنس ماشلا ىلإ رفاس اّمل ُيصوصللا هلتقو

 )١( نم ةدايز ]1[.
 نيفلؤملا مجعمو . (949 مقر )/1١1/9  ١77 عماللا ءوضلاو . ( 58/5) مالعألا (؟)

 ,( 25٠١/5 ) نيفراعلا ةيدهو . ( 1497/5 ) نونظلا فشكو .( 15455 مقر ١517/9

 . ( 176 مقر ١18 ١4١0 ) نايقعلا مظنو



 دمحم نب زيزعلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم _*0

 مساك دمحم ًاضيأ همسا رخآ خأ ةمجرتلا بحاصلو ] ؛ نيسحلاو دمحم هيدلو

 م47 ةنس ةضفارلا ضعب هلتقو ًاملاع راصو ةئمنامثو ثالث 6٠7 ةنس دلو هيوخأ

 دلو ٌدمحم ًاضيأ هّمسا ثلاث ّحأ ةمجرتلا بحاصلو . "7 ةئمنامثو نيعبرأو ثالث

 اهّسّردمو ةنيدملا َدِيسُم راصو « مولعلا عيمج يف عّربو ةئمنامثو تس 4807 ةنس يف
 ةئمزامث نينامث 88١ ةئس تامو

 دمحم نب زيزعلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم - 0

 0ع ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نبا

 يرضملا لصألا ٌيوّمحلا ّرعلا نب فّرشلا ِنِب زعلا هللا دبع نب رخص نب مزاح نبا

 عمسو « ةئمبسو نيعبرأو ٌّتس 744 ةنس دلو . ًةعامج نباب هفلسك فرعيو ٌيعفاشلا

 ىلع أرقف لّقعلا مولع ىلإ لام مث نورخآ هل زاجأو رباكألا نم ةعامج نم هرّغِص يف

 000 هقفتو نودلخ نباو يزارلا ٌرعلاو يماريسلا ءالعلا
 ةذوعشلا ىتح ٍطْقنلاو فيسلا برضو باّشنلا يمرو جمرلا بعلك ةيعانصلا ءايشألا

 عيمج ةفرعمب يضقي ناكو . بطلا ٍنونفو جّزلا و موجنلاو لمرلاو فزحلا ٍمّلعو

 « مجعلا ءاملع هب نورخافي تايلقعلاب ةيرصملا رايدلا يف هيلإ ٌراشملا راصو ٍمولعلا

 هيلع لايع مهلك وضم م ٌءالضُمو . بيرقلاو ديعبلا هل مّلسو ٍدحأ لك كلذ يف هل عضخو

 ذخأو اهتامسأ يرصع ٌءاملع فرعي ال ًاملع َرْشع ةسمخ فرعأ لوقي ناكو . كلذ يف

 يضقي درفنم ءزج يف اهّءامسأ عمج يتلا ةرشتنملا ةريثكلا فيناصتلا فنصو ُسانلا هنع

 ةبلطلا ديب اهدثكأ عاض نكلو : ") ٌيواخّسلا لاق . اهترثك نم ٌبجعلا هيلع ُفقاولا

 )١( ب] نم ةدايز [.

 عماللا ءوضلاو . ( 1١7 مقر 55 55/1) ةاعولا ةيغبو .( 07 -5/6) مالعألا (؟)

 مجعمو )159/9-١411(. بهذلا تارذشو 4١97(. مقر )11/0 -4!١
 . (35 مقر ١١5/8 ) رمغلا ءاينإو . ( 178478 مقر 158 171/8 ) نيفلؤملا

 . ( 197/9 ) عماللا ءوضلا يف (5)



 نأ دمحم نب زيزعلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم

 لاق. عماوجلا عمج ٌحرشو ٍدّضعلا ةيشاح نم لوألا ٌتفصنلا [2١1 اهنم ٌدوجوملاو ]

 تارّصتخملا عي َميمج أرقي ناك هنأ عم ٌثتافينصتلاو ٌفينصتلا ه هأَرقأ باتك لك ىلع هلو

 حالصلا نبال ثيدحلا مولع ىلع ّبتك هنإ هنإ ىتح حرشو تكنو « ٍةيشاح نيب ام

 ىلع كلذكو ًاحرش ٌيوونلا نيعبرأ ىلعو ًاحرش ردبلا هّدج رصتخم ىلعو « ًاحرش

 نبال ٌيعفارلا جيرخت صخل مث . ماشه [ ١71 نبال ىرغّصلاو ىربكلا دعاوقلا

 فينصتلا نسح يف ًةداعس الو راصتخالا يف ًةكّلم َقّررُي مل هنكلو : لاق « نّقلملا

 نبال ةيفلألا حرش ىلع ًافينصت َبتكو . هِتبَّلط ٍداحآو وه هنْيِب امك هملقو هناسل
 ايندلا ينب نع ًاعيجْنُم ناكو رّصتخملا ىلع ًةيشاحو لّوطملا ىلع ًةيشاحو بفّنصملا
 هيلإ نِسحُي ٌديؤملا ُكلملا ناكو « سوفتلا ىف ًاباهُم اهنم بصانملل ضؤعتلل ًاكرات

 عمج سلجم يف رضح هنأ ( قفتاو ١) هب عامتجالا نم ٌعِنتمي وهو ّبهذلا هيطعُيو
 عيمج يف ةملكب وه ملكتي ملو ًاعيمج اوملكتو ةثداحل ًءاملعلا ©[ هيف ] ٌناطلسلا

 نأ دّحجف حمُولا بعل يف هفينصت نع ذئموي ناطلسلا هلأس لب هل مهلاؤس عم راهنلا

 هتذمالت ىلإ نسحب ناكو «هنع ىضرو هللا همِحرف كلذ ىف ًائيش فّنص نوكي
 الإ اثّدح ثِحُي الف ًةراهطلا ميدُّيو مهماركإ يف غلابيو سولجلا يف مهيواسيو

 ٌماوعلا نيب هيْشمو ةردانلا ناسحتساو حازُملاو ةهاكُقلا ةبحم نم هيف ام عم أضوت

 ١ جورتي ملو « مهيلإ ٌرظنيل ٍبِعّللا عاونأ نم عون يف بعلي نم ىلع يفوقولاو
 همجرت دقو . كاوّسلا مدعو براشلا لوط نم ٍمّجعلا يِزب يئزتلاب باعُي ناكو

 ةنس نم همزال هنإ : لاقو مدقت ام ّلصاح ركذو ”هئابنأ يف رجح نبا ظفاحلا

 مامإ | ةمجرتلا ٌبحاص يمسي ناك هنإو تام نأ ىلإ 040[ ةئمعبسو نيعست] قلل

 ةمكحلاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو لوصألا يف هب ّجرخت دقو : ٌيِزيِرْفَملا لاق ٍةمئألا

 ) )1١دوجوملا اهنمو [ ب ]يف .

 )( .اهيفآ ب ]يف

2) ”5/8( 5 

 .[ ب] نم ةدايز (4)



 هللا دبع نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم 7

 ُسانلا هدصقو راطقألا يف ٌهركذ رشتناو هّمسا راطو ءابرُعلاو نييرضملا نم قئالخ

 عيبر نم نيرشعلا يف تامو « هلثم هدعب هنونف يف فلخي ملو برغلاو قرشلا نم
 . ةئمئامثو ًةرْشع َملست 416 ةنس رخآلا

 نب دمحأ نب هللا دبع نب ىلع نب ركب ىيبأ ْنِب دمحم -4

 '"'يرهزألا ُيرهاقلا ُيدهشملا ًءاهبلا ميهاربإ نب دمحم
 برقلاب ةئمئامثو ةرْشع ىدحإ 1١ ةنس َرَّفِص َرَّشع يناث ةعمُجلا ةليل يف دلو

 نباو يبيقْلُبلا لالجلاو يقارهلا يلولاك ةعامج نع ذخأو رهزألا نم

 ممضاومب سّردو : رجح نباو ٌيجايفاكلاو ٌئبرغملا لّضفلا يبأو 2'”[ ٌيريزجلا ]

 قّلعو تارّصتخملا عماجل ًاحرشو ٌىلصألا بجاحلا نبا رصتخمل ًاحرش فتصو

 ىلع ًاحرشو ٍدالوألا توم نع ةيلستلا يف ًاءزُج لمعو ٌدئاوف ٌيعرفلا جاهنملا ىلع
 َىدامُج ٌرشاع ٍتبسلا موي يف تامو « نيدلجم يف حورشلا نم ًاطقتلم يراخُبلا
 ٠ ةئميامثو نينامثو علمت 484 ةنس ةرخآلا

 نب دمحم نب ركب يبأ نب رمع نب ركب يبأ نب دمحم -05

 ””ردبلا ميهاربإ نب حلاص نب لع نب فسوي نب ركب يبأ

 ثالث 77 ةنس دلو . ينيمامّدلا نباب فرعُّيو ٌنكلاملا ٌيردنكسلا ٌيموزخملا

 ةرهاقلابو ٠ نيرّخآو ينيمامدلا نب ءاهبلا نم اهب عمسو ةيردنكسإب ةئمعْبسو نيتسو

 مقر ١14/9 ١81١ ) عماللا ءوضلاو ( 11447 مقر ١594/8 ١/١ ) نيفلؤملا مجعم )١(

 . ( 51/5 نيفراعلا ةيدهو . ( 0ا/؟ /4 ) نونكملا حاضيإو . (9

 . يزوجلا [ ب ] يف (0

 ةاعولا ةيغبو .( 844٠ مقر ١40 184 /ال) عماللا ءوضلاو . (هال/5) مالعألا (6

 نيفلؤملا مجعمو . (187 -181/19) بهذلا تارذشو 1١(. مقر 3-55/1)
 5١(, مقر 0١" /5) رمغلا ءابنإ .(186 /5) نيقراعلا ةيدهو ١1457(. مقر نقاذضإ



 7. دمحم نب ركب يبأ نب رمع نب ركب يبأ ني دمحم

 اهئاملع ىلع هدلبب لغتشاو « يريَوْنلا نم ةكمبو هريغو نّقلملا نب جارّسلا نم
 ةدعب [ ب9١٠ ] ةيردنكسإلا يف سّردو هقفلا يف كراشو .بدألاو ةيبرعلا يف رّهمف

 رخدلا ءارقإل رهزألا عماجلاب رّدصتو ةرهاقلابو هدلبب ءاضقلا يف بانو سرادم

 ٍنميلا ًدالب لخدو حواوقب َيِمْرف ةيكلاملا ءاضقل ٍدَيؤملا مايأ يف نيمو ّقشمد لخدو
 لبقأف دنهلا ىلإ رحبلا بكرف ٌرمأ اهب هل ْجْرَي ملو «ةنس ''”[رحب] ديبز عماجب سّردف
 . تام نأ ْتّبلي ملف ةضيرع ايند لّصحو هومظعو هنع اوذخأو ًاريثك اهّلهأ هيلع
 .رثنلاو مظنلا ةداجإبو هيف مدقتلاب ٌءابدألا هل ْرقأ ءبدألا نونف يف ِةلّمَكلا ّدحأ ناكو

 حرش نم ّنكامأ يف يدّمصلا ىلع هيف دقتنا ( ثيغلا لوزن ) اهنم ٌتافنصم هلو

 . ةيروتلا نم اهيف ام ٌدوجأو ةيمستلا هذه ّنسحأ امو مجعلا ةيمال ىلع ( ثيغلا )

 ىرخأ ] ةيشاح فئصو ( بيرغلا ةفحت ) اهاّمس بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح فنصو

 يف ينُمّشلا هبقعت دقو همي ىرخألاو ٌةيدْنِه نيتيشاحلا ىدحإ . 7[ ينغملا ىلع
 حرش هلو . ظافلألا بارعإ يف هُبلاغ دلجم يف ّيراخبلا حرشو ًاريثك [ًابقع ] كلذ
 ةكارفلا )و هُحرشو ضورّعلا يف ( روحبلا ٌرهاوج ) هلو . ةيجرزخلاو ليهستلا ىلع
 ٌنابعش يف تامو « كلذ ديغو يريمّدلل ناويحلا ةايح ُرصتخمو « همظن نم ( ةيرذبلا

 : هنمف ٌروهشم دئاس ٌديج ٌجظن هلو « دنهلاب ٍةئمزامثو نيرشعو عبس [107/] 877 ةنس

 يقالتلا يف سنألاب ٌُنحنو ٌلَّوُم ىجُدلاو هل تلق

 قارفلاب هْْيَّشُت الف  يبيبح اي ٌحبصلا سطع دق

 : همظن نمو

 ارّفس امل ٌراتوألا كبح برطم نغم يف يلوذع اي

 ارتوهنم عمسي امدنع ًابرط هنم ٌفطِعلا ٌرهي مك

 : هرعش نمو

 .وحن[ ب ]يف )١(

 . ىرخأ ينغملا ىلع [ ب ] يف 22



 ينادمهلا مساقلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحم 005

 ٍنْيَحلا يف ٌبَّصلا ٌبحملا َبلق اعقوأامه َكِيَراذِعام ال
 نِيسالب ماه دق كيفن هب خمسا لصولاب هل ْدُجَف
 : هئمو

 يباص نم ٌبحلا رانب ىَلَصَت اذ مك ٍهَتّرُط بارحم اي ٌربكأ هلل
 بارحمب ٌنوتفم ّيبلق كنمف ٌىوه بورح يئاشحأب َتمقأ مكو

 ُينادمهلا مساقلا يبأ نب ركب يبأ ْنب دمحم -

 (”ينيكاكسلاب فورعملا يقشمدلا مث

 عمسو بّدأتو ٌثيدحلا بلطو ٌقشمدب ةئمّتسو نيثالثو سمخ 7170 ٌةنس دلو

 هلديقع دسفأف يضفار خيش دنع ٍنيكاكسلا ةعانص يف دعقو « ةعامج نم ٌباش وهو

 يف ٌيناسُْملِتِلا فيفعلا ىلع درو ُلئاضفو ٌمظن هلو ةيمامإلا نم ةعامج نع ذخأف

 هل لب ةباحصلل بس هنع ْطَحُي ملو اهريمأ دنع ةبوبنلا ةنيدملاب ماقأو ٠ داحتالا

 ركنُيو ردقلا ىلع ٌرظاني : ””رجح ُنبا لاق امك ناك هنأ الإ مهلئاضف يف ٌمظن

 . ملع ٌةعّسو ٌدّبعت هدنعو ٠ ٌرْيِجلا

 : ٌيبهذلا لاقو . ٌنيّثملا هب عّيشتيو ٌيعيشلا هب ٌنْئستي نمم وه : َةيميَت نبا لاق

 انعمس « دّبعتو مالسإو نيد ىلع يوطنيو ٌلازتعا هيف ًاملاع ًايكذ ٍةسلاجملا َولُخ ناك

 دجٌوو : رجح ُنبا لاق . ّيراخبلا ٌحيحص ختسنو هرمُع رخآ يف عجر هنإ لاقيو هنم
 نّمضتي ( فئاوطلا ةفرعم يف فئارطلا ) هامس ٌباتك هطخ هبشُي طخب ةدمب هتوم دعب

 جنراع مالكب اهنوتم ىلع ملكتو ٌةلِكشُم ثيداحأ هيف دروأو مالسإلا نيد ىلع َنعطلا

 هلئصم هيتكو هرخآ يف لاقو هنم ةقدنز ىلع لدي باتكلا َعْضَو نأ الإ لوقي امب

 لهأ نم ٌةعامج دهشو هل ٌدوجو ال مسالا اذهو ( ّيرّضملا ٌدواد نب ديمحلا دبع )

 نيفلؤملا مجسعمو . ( 1١88 مقر 4٠١/7 4١١ ) ةنماكلا رردلاو . ( 40/1) مالعألا )١(

 .( ١7144 مقر الارز

 . ( 51١/9 ) ةئماكلا رردلا يف (5)



 المو يضاقلا ينابكوكلا يميحلا دمحأ نب نسحلا نب دمحم

 . ءاملاب هلّسغو ليللا يف هعطقو هدنع يكبسلا نيدلا ٌنقت هذأو هلطخ هنأ ٌقشمد

 : تايبألا ريثك نب نيدلا ٌدامع هيلإ بسنو

 مكيد َيْمَذ مالسإلا ٌرشعم ايأ

 ةنس ٌرفص يف تامو « كلذ ىلإ ٌةراشإلا تقبس امك ًةيميت د نبا اهيلع باجأ دقو

 . ةئمئامثو نيرشعو ىدحإ ١

 هنأب ُمْرِجلا لي ال باتكلا كلذ يف هّطخ هبشُي ٌطخلا نوك ٌدرجمو : تلق

 هل ٌعضاولا نوكي دقف ٌهطخم هنأ ضرف ىلعو « هّطخخ ةيغ طخلا نأ لامتحال هُيُيصم

 . سنجلا اذه نم َءايشأ ةضفارلا ةالُغ نم ريثكل نأ بير الو ؛ ةطخب هبتكو هّريغ

 نأ دارأ هنأ اهلئاوأ يف ٌركذ يدوهي لجر ىلإ بوسنملا ةرْصُتلا باتك كلذ نمو

 ًابتك ذخأو مالسإلا نع فقوتف نتستلاو يشتلا يف مالسإلا لهأ فالتخا ىأرف َمِلسُي

 ٌحَمطمو ةعيشلل راصتنالا هرمأ ءىدابم يف رهظأ مث اهيف رظنف شيدحلا بتك نم

 يتلا تاهمألا يف ًةدوجوملا ةحيحصلا ثيداحألا لّقني ناك هنإف « كلذ هيغ هرظن

 كرادمب يفراع ِكلاسمب يتأيو لاكشإلا ةرئاد ٌعَسويف رهاظلا يف ٌنمّراعت اهيف
 ةعيرشلا يف نعطلا ديفي امب ٌحّرصيو ليوأتلاو عمجلا نع ىضاغتيو « لالدتسالا

 هيلإ رظن نمف « ٠ مهيوصخ بتك يف نعطلاو مِهِتِرْضُن ددصب هنأ ةعيشلا ةلهجل ًامهوم

 « نيدلا يف ًاكيكشتو مالسإلل ًابلثو ةعيرشلا ىلع ًانعط هدجو قيقحتلا نيعب

 ٌةعامج هلوادتي راص هنأ بيرغلا نمو . ةضفارلا ةقدتزتم كعب هنأ كش ال هكضارو

 . نوعجار هيلإ انإو هللانإف « ةنمزألا هذه يف ةعيشلا ةلهج نم

 '"'بيدألا يضاقلا ُينابكوكلا ْيمْيَحلا دمحأ نب نسحلا نب دمحم -

 اهعلطم يتلا ٌةديصقلا هنمف ٌمِجسنم ٌمظن هلو َنابكوكب ًايضاق [ ١81" ناك

 :[أذ١]

 )١( مالعألا )0/ - 4١(. فرعلا رشنو )٠١5 /8 نيفلؤملا مجعمو .(4/7 مقر 51/50 ,
 مقر 4/9 ) نغألا ضورلاو . (6 *5/5) نيفراعلا ةيدهو . ( 1975 مقر 219019 .



 يضاقلا ينابكوكلا يميحلا دمحأ نب نسحلا نب دمحم 7*

 دعتلا َةَقُش اهضرأ نم ثّوطف ْتَرَس ييدجنلا ابّصلا ٍفْرَع ُسافنأ هذه معن

 : اهُعلطم ىرخأ ٌةديصق هلو

 اسّلغ تّومو ىنتراز نيح ًاسّقت يبلقل ثدهأ ٌةمئن

 يف هربخأ هنأ هنع ىكحو ءارّحسلا ٍةمسن ٌبحاص هل مجرت دقو ٌريثك ٌرعش هلو

 ٌدوهشم وهو ٍةأرما قشعب رهاظتي ٌلجر َمايِش' ناك هنأ )١١١١( ةنس لاوش
 ىتم هشطب ٍةدشل هنم عئتمت نأ ردقت الو اهب عمتجي لازي ال ناكو مادقإلاو ةراطّشلاب

 رهاظب بفيطل هل تيب يف هل ًاعرز سّرحي ٍداصَخلا مايأ يف ناك هنأ قفتاو اهدارأ
 ٌةروهشملا َنابعش نم بفصنلا هليل يهو ليللاب ٍةأرملا كلتب الخ دقو َمابِش
 لاق « ةقعاصلا ٌتوص هبشي ًاتوص مابش ٌلهأ عمس ٌنويعلا تأده املف « ةكربلاب
 حوطسلا اودعصو ًاديدش ًافوخ اوفاخو ٌسانلا عزفف : مهنم انأو ةمجرتلا بحاص

 ٌيظع ٌبكوك لضقنا هنأ نولوقي مهو لجرلا كلذ تيب ىلإ نوردابتي سّرحلا اذإو
 دق ٌتيبلا اودجو هيلإ اولصو املف هتيب ىلإ هلثمب عمّس ام 27[ ٌميظع ] ٌتوص هلو
 ٌبحاِص لاق . هعم ٍةأرملا تيبمب نوملعي ال مهو هيف ٌلجرلاو بارت موك راص
 ىلإ هنع اورفحف ًايضاق ٌتنكو هنع رفحلا ىلع ٌرّضحأل لإ اولسرأف : ةمجرتلا
 « ًةمَمُح اراص دقو ةشحافلا يف ةأرملا كلت ىلع وهو مهل رهظ ىتح حابصلا

 . ةربع اناكو انِفُدو اجرخأف

 نب ّدمحأ هّمسا ًالجر نأ هل ُمَجرتملا هئدح هنأ ًاضيأ ٍرَحسلا ٍةمسن ُبحاص لاق
 « ةلهأ هنم َسسيأو هيلع ٌيمغأو ضرم َةراهُش ةعلق ناكس نم ٌةيقفلا يراففلا حالص
 هباب ىلإ ءاج ًائيكسم نأ قفتاو هلوح نآرقلا نوؤرقي اودعقو ةلبقلا ىلإ هوهجّجوو
 بلطو ٌضيرملا كلذ قافأ ٌلئاسلا ىضم ام دعب مث قبط يف ًاّبح هّتجوز هتطعأف
 صْخش بابلا نم هيلع لخد ذإ لقعأ ال ةّدش يف انأ امنيب لاقو مهمّلكو ًالوكأم
 ًانسم هقاطن نم جرخأف ٌةميظع ٌنيكس هديبو هيعارذو هيقاس نع ٌرُمشم رازجلاك

 )١( نم ةدايز ]11[.



 0 يرفظلا هللا دبع نب نسحلا نب دمحم ديسلا

 هيلإ ٌصخاش انأو يرذص قوف دعقو 2[ يحبذل ] ّيلإ مّدقي مث َنيّكسلا َنُسِي لعجو
 ٍةماسولا ةياغ يف َناضيبأ ناصخش هنم لزنو ُفقسلا قلفنا ذإ كلذ يف وه امنيبف

 اراشأو ءيشب هاراسو يلق نع هاّفكف تح هيف بط امهدحأ ديبو ٍةحئارلا بيطو

 الاقو َنيكَسلا رف ةقدصلا ةكّربب يرمع يف داز هللا نأ امهنم ٌتْمهفو قبطلا ىلإ

 كلذ جرخو هنم ىلدت يذلا فقسلا ىلإ دعص مث - يل راج  نالف ىلإ بهذا

 ةنس يف ةمجرتلا ٌبحاص تامو . ىهتنا « هراج راد يف خارصلا عمُسف ُصخشلا

 . ةئم ةرشع ىدحإو ةرشع ٌسمخخ 6

 2” يناعنصلا مث يرّفظلا هللا ديع نب نسحلا ْنِب دمحم ديسلا - *

 ديسلا انخيش نعو هيبأ نع ذخأف بفلأو ٍةثمو نيعبس ١١17١ ٍةنس دعب دلو

 نب ليعامسإ نب نيدلا يفرش ةمالعلا ديسلا نعو ٌدمحأ نب رداقلا دبع ةمالعلا

 مهف هلو اهريغ يف كراشو ةيلالا مولعلا يف عربو نيرخآ نعو قاحسإ نب دمحم

 رفسلاب لغتشا هدلاو توم دعبو . ٌنيصر ٌلّقعو ٌنَسح ٌتْمسو ٌيوق ٌلاردإو ٌديج

 وهو . لاومأ ِتالَغ ليصحتل ٍةنسلا ٌضعب كلانه ءاقبلاو باصأ ةدلب ىلإ ماع لك

 . كلذ ريغ ىلع لّؤعي الو ٍةلدألا صوصنب ديقتيو هداهتجاب لمعي نمم

 يف ينع ذخأ « ةبلطلا ٍنايعأ ّدحأ ناك نسحلا نب هللا ٌدبع ٌةمالعلا ٌديسلا هوخأو

 عم لقعلا ةياهنو نوكسلا ةياغ يف ناكو ٍلوصألاو ِنايبلاو يناعملاو يفصلاو وحنلا

 يف تامف بابشلا نس يف ٌةينملا هثمرتخا هنكلو بلطلا ىلع لابقإو ميقتسم ٍمهف
 . فلأو نيتئمو ًةرشع يتنثا 1717 ةنس

 سّرد دقو ٍنونف ةدع يف نيزّربملا ءاملعلا رباكأ نم ( هل مّجرتملا ٌدلاوو )

 لوصألاو ِنايبلاو يناعملاو قطنملاو يفّرصلاو وحنلا يف ةاعنصب 7[ ةبلطلل ]

 . ( 19 مقر 759 -765/5) رطولا لين (0)

 . ةبلطلا [ ب ] يف 05



 يوامسلا نسح نب دمحم 7+4

 دالب ٍنيسحلا نب ٌسابعلا ٍيدهملا ٌمامإلا ءآلو كلذ دعب مث . مهنم ديثك هب عفتناو
 يرج نودب عرشلا نوناق ىلع [ ٠" 4] هترشابم نوكت نأ هسفنل طرشف َةلَبج يذ

 ثيحب ٌيعرشلا نوناقلا ىلع ٌةنسح ًةرشابم كلذ رشابف ٌمامإلا هدعاسف فارعألا ىلع
 يف يضاقلا ىلع ضرتعي ناكو « ةيالولا هذه لثمب ةريخألا راصعألا يف ْعَمسُي كمل

 تيفتكا ينكلو ةمجرتب هّدارفإ قحتسي ناك وهو تاجردب هنم ملعأ هنوكل َةلَبْج يذ
 . 20[ ثالثو نيتئمو بفلأ ١١١*ةنس ةرخآلا ىدامجج ] يف ( يفوتو ) انهاه هركذب

 2«”يوامّسلا نسح ْنب دمحم - 7

 ٍرامذ ىلإ لحتراو َةمّثُع دالب نم ًةامّسِب بفلأو ٍةئمو نيعبس 1١7١ نس دعب دلو
 ىلع أرقف ءاعنص ىلإ لحر مث هيف دافتساو هقفلا ٌملع كلانه أرقف ملعلا بلطل

 فرصلا يف ٍرماع نب ميهاربإ نب يلع ًةمالعلا ُديسلا انُحيش مهنم اهئاملع نم ةعامج

 فرصلاو وحنلا يف ّيلع أرقو عورفلا يف دمحم ُنب ٌدمحأ ةمالعلا انُحيشو « ٍوحنلاو

 هذه بلاغ ىف دافتساو هقفلاو ثيدحلاو ٍلوصالاو ٍنايبلاو يناعملاو قطنملاو
 راص مث كلانه نآلا وهو « اهب اهب ملعلا ةبلط سيردتل َنابُخ دالب ىلإ لقتنا مث : ٍنونفلا
 . نابُحب ةاضقلا دحأ

 © يجاوثلا نمشلا نامثع نب [ ب١١٠ ] يلع نب نسح نب دمحم -

 ٌروهشملا ٌرعاشلا ٌيعفاشلا ٌيرهاقلا مث ميجلا مث 5 نونلا مضب ذب جاو ىلإ ةبسن

 يرامربلا نع ذخأو ًابيرقت ةئمعْبسو نينامثو سمخ ا/80 ةنس دعب ةرهاقلاب دلو

 )١( نم ةدايز ]1[.

 . ( 184 مقر 506-785 /1 ) رطولا لينو . ( 8 مقر 545 548/5 ) ملعلا رجه (؟)
 . ١٠1ص راصقتلا

 نيفلؤملا مجععمو . ( 011 مقر 777 - 779/9 ) عماللا ءوضلاو .(مهرك) مالعألا (5
 نايقعلا مظنون . ( 540-195 // ) بهذلا تارذشو . ( 1581 مقر 7؟7/-7555/9)

 .,.(؟7١١ 50+ /؟) نيفراعلا ةيدهو . ( ١44 مقر ١48-144



 ىلا يجاونلا سمشلا نامثع نب يلع نب نسح نب دمحم

 ًطايمد لخخدو ءرجح ٍنْباو يقارعلا يلولا نع ثيدحلاو ةعامج نب ّرعلاو

 ىلع ةيشاح بتكو هرصع لهأ قاف ىتح بدألا مولع يف رظنلا نعمأو ةيردنكسإلاو

 ضورّعلا يف ةيجرزخلل ًاحرشو يدزّراجلا ىلع ةيشاح ضعبو ةدّلجم يف حيضوتلا
 ( ءافتكالا عيدب يف ءافشلاو ) « ٌلزغ اهّلك تالّوطم َدئاصق ىلع لمتشي ًاباتكو

 ( ةسناجملا عيدب يف ةسلاجملا ةضور )و . ( راذعلا فصو يف راذعلا ٌعلخ )و

 فصو يف تيِمُكلا ةبلح )و ( ناملغلا نم ٍناسحلا فصو يف نالزفلا م عتارم )و

 تاحشوملا يف لاللا ٌدوقع )و كلذ بيسي ٌةنحم هل ثتلصحو . ( رمخلا

 ةيهبلا ٌعلاطملا )و ( ةعراضملا يفورح مكحل ةعماجلا ُلوصألا )و . ( لاجزألاو

 . ( ةّجِح نبا تاقرس يف ةجحلا ) هامس ًاباتك فنصو . ( ةيوبنلا حئادملا يف

 كلذلو يغبني ام قوف هنم لانو هرثنو همظنل ضرعتو . فلكتلا ةياغ هيف فلكت

 يف يجاهألا حبق ) هامس ًاباتك فنص هنإف هعم بدألا لهأ صعب هعنص امب يزوج

 وهو بتكلا قوسي لاآلد ىلإ هعفدب رمأ هنإف ٍةفيرط قرطب هيلإ هلصوأو ( يجاونلا

 ىتح تيناوحلا بايرأ ىلع ٌلالدلا هب رادف راجتلا ٍضعب دنع هتداع ىلع سلاج

 هعجرتساف لالدلا ىلإ هداعأ مث هّنومضم ملعو هلّمأتو هذخأف يجاوثلا ىلإ لصو

 دعبو ةمجرتلا بحاص دكذ رهتشا دقو . كلهي ٌئجارنلا داكف لالدلا نم هبحاص

 مري يف تامو عامجإ ةملك هَّلضف ناكل هنلت ٌةرثك الولو قئافلا ّرعشلا لاقو هُييِص

 ٍةئمِئامثو نيسمخو عست 809 ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا ءاثألتلا

 رجح نبا ظفاحلا يف همظن نمو

 هادن نّمو ةاضقلا ئضاق ايأ

 الإ كامح ٌتدصق ام كّقحو

 بهو ٌثيدح كيدي نع ّيورأف

 : همظن نمو

 مهتبحم يف يمارغ ُثيدح نم اي

 ٍماَحّصلا ثيداحألاب رّثوي

 حامّسلا ٌرابخأ كنع ّدحآل
 وو

 حابر يبأ ٍنِب اطع نع َدْيِسَأو

 ٌلولعم هنم يداؤفو ٌلَسلَش

 لوحكم هيوريًاربخ هلايف



 دمحم نب ىسيع نب نسحلا نب دمحم 0000

 هلمو ١

 نوكي ال ءيش كاذو ٌتولس ينأب هئساحم ُتدهَش اذإ
 ٌييل هيف كفطعو هيّوري | ٌكفعَض هيف كِنْفج ٌثيدح لوقأ

 نب دمحم نب ىسيع نب نسحلا ْنِب دمحتم 0
 َيَحُم نب دمحم نب ماسُم نب دمحأ 2-00 . * ءن

 ًارْفصم ةلمهملا نيعلا مضب ِِفيَلُعلا نبا ءايلا ديدشتو ةلمهملا حتفو ميملا مضب
 نيعبرأو نيتنثا 7647 ةنس دلو [ 71١١ ]1 فيَّلُعلا نباب فرعيو ٌيعفاشلا يكلاملا

 هتامّدَق ضعب يف اهب عمسو ةرم َريغ ةكم ىلإ دّدرتو ٌبوقعي ٍنِب ياح دالبب ةئمهبسو
 فيرشلا ىلإ عطقناو ٌريثكلا مظنو هيف رهمف ٌرعشلا لاقو « ةعامج نب زعلا ىلع
 نيدلا الص رصانلا مامإلا ىلإ مدقو ةريثك دئاصقي هحدمو ٌنالجع نب نسح

 :اهيف لوقي يتلا ٌةروهشملا ٌةديصقلا اهنم ءدئاصقب هحدمف نميلا ىلإ يلع نب دمحم

 يلاوخ موجنلا نم جوربك يلاوب لولط نم ثيغلا كداج
 يلايللا ٌدوسو اهمايأ ُضيب ىواستف اهسنأ ٌضيب ثّدقف
 : حدملا يف اهنمو

 ٍلاَرْلَر يفو ٍةدْعر يف يه  ىزْغَمب ُمُهَي ذإ ّضرألا ىرتو

 لاق امك ال ٌتنسحأ ٌمامإلا هل لاق اهنم غرف امل هنأ ىكحيو : : يواخسلا لاق

 : ساوُن وبأ قسافلا

 ٌحوبَصلا باط ينقساف ُحودَّصلا كيدلا حّدص

 يبنتملا نم ٌرعشأ ينأب يل مّكحت نأ نأ كنم ديرأ امنإ اذه ينعِنَقُي ام مامإلا لاقف
 هيلإ ٌراشملا وه هنإف ّيِصَّقلا بحاص رّهطم ديسلا ىلإ اذه « ىلإ اذه سيل ٌمامإلا لاقف

 )١( رمغلا ءابنإ )/9/ 9١ 99 ( .
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 هل لاقف مامإلا ةراشإب كلذ هيلع ضّرعو هيلإ ماقف « اهتفرعمو بدألا مولع يف

 : هابص يف لوقي يبئتملا : اذه

 يندب ىونلا موي ًافَسأ ىوهلا ئلبأ

 هنود نّمف « ٌةفيلخلا اهب لثمتي ًالثم نيتسو ٍةئمّنالث يبتتملل نإ اذه اي هل لاق مث

 هدنع نم ماقف «اهيلإ قّبسُت مل ٍلاثمأ ةثالثب تنأ انتئاف دحأل اهيف َضارتعا ال هّلاثمأو

 ضقي ملو يندّسحف ٌماملإ هب يلو بدألاب ٌماملإ هل ٌديسلا نإ هل لاقو مامإلا ىلإ عجرو
 ول دمحم اي كل لوقأ نكلو هدعب يبتملا ىلع ٌدحأ كلّضفي ال ٌمامإلا هل لاق ءيشب يل

 ]11١١[ هناسحتسا يف ًايلاغتم هرعشب ًايجعم ناكو . لهَّصل ٍرامح َنْذأ يف َتْقطن

 : روكذملا مامإلا يف هحدم نمو كلذل نّجبهتسُيف يبنتملا رعش ىلع هلضفي ثيحب

 افق الإ ُمهنم كدعب ّقبي مل هتقو يف ٍدمحم لآ ةجواي

 انحَضُم اهنم ّتنكل مولعلا َبّتك دمحم لآ ٌراربألا تناك ول

 «©"افسوي مهنم تنكل ٍلوسرلا نب اي 2ٍدمحم َلآ طابسألا تناك وأ

 : هصن ام ( ب ) شماه يف قفز

 ًاريثك لغتشا نيدلا ٌسسمش دعاشلا ٌلضافلا ٌةيقفلا يروصنملا ليمك نب دمحأ نب دمحم

 .ل14 ةنس يف هتفرع ام لوأو نارقألا قافف ٌرعشلا مظنو رضحتسي ناكو « ّيواحلا ظيؤحو

 | ةباين بوانتي ناك مث نونفلا يف يف ركاذتنو ريسلا يف عمتجن انكو ًاعيمج انججح

 ةرهاقلل ٌرَّمسلا دهاعتيو ليمك نب فلخ نب دمحم نيدلا ٌنسمش هّمع ٌنباو وهو ةروصنملاب

 هلو « قنانط ةديصقب زورو هرفس ْنِم عّجر امل ٌديؤملا َكلملا حدمو نيترم وأ ٌةرم ٍةنس ّلك

 امثإو « كلذب بّسكتي نكي ملو ٠ نايعألا نم ةعامج يف دئاصقو ةقلعم ٌةيوبن ٌحئادم

 ةروصنملا ءاضقب لقتسا مث هل ةدعاسملا وأ هنع عقدلا يف حودمملا هاج لّصحيل حدمي

 أشنو ةريسلا ٌروكشم ناكو هّلك كلذ رشابف ليسلس ينب ةينم هتدز مث « َنوملَس هيلإ ٌمضو

 دق ناكو 44 ةنس نابعش 17 نينثإلا ةليل يف ناك املف هب طبتغاو غبنف ٌدمحأ هّمسا دلو هل

 ٌحطس ةقبطلو « ٌةقبط اهقوفو ٌةولخ هيف هلو ّدجسملا لزنف هب قلعتي رمأل نوملس ىلإ هجوت

 لوأ يفو اهرخآ يف دتشاو ةليللا كلت يف يفصاع حير ُبوبه قفتاف « ةنذأمل رواجم

 َفصن ٌحيرلا فصقق اهيف ماني ناك يتلا هتولخ يف لعدو َمبصلا ٌروكذملا ىّلصف « راهنلا .٠

 - ةولخلا ىلع عيمجلا لزنف ةولخلا حطس ىلإ هب لزنف ةقبطلا حطس ىلع عقوف ةنذأملا
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 . ةكمب ةئمنامثو ةرشع سمخ 416 ةنس بجر عباس ٍةعمُجلا ةليل يفوتو

 لزن ىتح كلذ نم ءيشب رعشي ملو راهنلا ىلاعت امل كلذو ءاهيف ٌدعاق نيدلا سمشو
 ةروصنملا نم هّجوتف هدلو.ىلإ ُربخلا ءاجو ًامغ تامف هب ُناكملا مدتراف هيلع عيمجلا

 لب همسج نم يش َدُخُي ملو هيلع الصم بشخلا دجوف هنع شبنو هيلإ لصوف ًاعرسم
 ءابنإ نم ىهتنا « ناعتسملا هللاو روكذملا مدرلا نم صلختلا نع هزجعل ًامغ تام هنأ نيبت
 . 750/9٠ ينالقسعلا رجح نب َىلع نب ّدمحأ مالسإلا ظفاحل رمعلا ءانبأب رثغلا
 . 854 رمغلا ءابنإ يف *

 : هصئام ًاضيأ ( ب ) شماه يفو

 َرحس ٍتبسلا ةليل يف تام رهاظلا ٍناطلسلا نبا يلاعملا وبأ نيدلا ٌدصان قمقج نب دمحم
 َنآرقلا أرقو 815 ةئس ٍبجر رهش يف هّدلوم ناكو 861 ةنس ةجحلا يذ نم رّشع يناثلا

 ٌحبشلا مزالو ملعلا لهأ ةرشاعم يف أشنو ةريسي ةدم يف رهّمو ًابتك ظفحو ملعلاب لغتشاو
 نيدلا سمش نع ذخأو هبتاك ىلإ ددرتو ءاضقلا يلي نأ لبق يريدلا ِنب ٍنيدلا دعس

 ليلقب هيبأ ةنطلس دعب ةرمإلا َيلوو ءاملعلاو ملعلا يف ًابحُم ناكو هريغو ّيمورلا يجايفاكلا
 يفوع مث رهش ّردق 860 ٍقنسلا ءانثأ يف كِعّوو ةعلقلاب وغلا نكسو ةرّسيملا أر سلجو

 ٌةوهش هنع ٌثعطقنا مث موي لك صقني راصو ّلّسلا هباصأو ٍلاوش لئاوأ يف سكتنا مث

 بع أرطو وه امك وهو لإ عجر امف احلا كلثب وهو عيبلا يف ةهزتا ىلإ جوخو لكألا

 لزنو ٍديعلا ًةالص ئلص نأ ىلإ بكوملا رضحي كلذ عم وهو ّلسلا هب مكحتساو ٌلاهسإلا

 ثالثو نيتنب فّلخو ّيصوي نأ هل أيهتي ملو تام نأ ىلإ عجرو ىَّحضف ةليمرلاب هتيب ىلإ

 ٌربلا ريثك ناكو 2 ةيعفاشلا همزاليو ] هرشاعي نس.ةرثكل ًايفنح ناكو هيدلاوو ةوسن

 مالكلا نع ًآعمجنم ناك هنأ الإ عرشلاب قيلي ال ام ىلع ٍراكنإلا َريثك ىذألا يلق ٠ ءرشبلاو
 رجس هنإ لاقيو نطبلاب ًاديههش تامف هّئافو ترّدُق نأ ىلإ هظيغ مظكي ناكو هدلاو عم
 « كلذ ىلع دامتعالا نم هوبأ مهعئمف رحاسلاو ٌرحسلا دجّوو رخسلا كلذ نم ضرمف

 امأشنأ يلا يرتب ةعلقلا برب فو كلذ نم ةيش ثبثي ملو يق هنأ معزي نم مهتمو
 نود هلو تامو ًةروكشم رخآلا ٌةريس ناكو هنارقأ نم ناكو دمحم هدلول يسكرجلا يابتياق
 . 5١5/9 رمغلا ءابنإ نم ىهتنا نيثالثلا

 )١( طوطخملا يف ةحضاو ريغ .
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 ٌسيئرلا وهو ءوفلأو رشع ٠١٠١ ةنس ةرخآلا ئدامُجج نم اتيِقَب نيتليَلِل دلو

 اهنم غلب ىتح تالامكلا يف ىقرتو ةفالخلا رجح يف َيِبُر « ٌريطخلا ٌريمألاو ٌريبكلا

 ٍنب قيذص يضاقلاو ٠ سباح ئيحي نب ٌدمحأ يضاقلاك ةعامج ىلع أرقو . ةياغلا

 يؤملا ممل غلبو « هتمجرت يف ماقتملا هيوم خيرات يف هدلاو تام املو . ما 2

 رايدلا يف ًاددرتم لازامو « َناروُض دالب ىلإ ذوفنلاب هدمأ ٍمساقلا نب دمحم هللاب

 هليالو ثمظعو هيج ٌرْثكو « لج يذو َبِإ يتنيدم ِهَدُم رخآ يف نكسو ةينميل 3

 ٌرمأ لثتمي وهو «٠ هريغل دمأ ايف ذل ل ةيالو تحت ةينملا ساهجلا ثلاخ راو

 ٌُبحاص اعد هللاب ديؤملا مامإلا تام املو ًارهق ال ًادايقناو ًآنيدت هللاب ٍديؤملا مامإلا

 هللا ىلع لكوتملا هّمع ٌةوعد هّنغلب املف ٍدمحم لآ نم ئضرلا ىلإ ةمج ةمجرتلا

 عيمج عيمج هللا ىلع ٌلكوتملا مامإلا هالوو « عيابو عاطأو داقنا مساقلا نب ليعامسإ

  هنم بلاغلا يف ٍةكلمملا ٌداومو « ةريثك ٍندم ىلع ٌليتشم وهو لفسألا ٍنميلا

 لعجي ناكو تام نأ ىلإ َومُت يف هُرمأو روهظ يف هتداعسو دايدزا يف هرمأ لازامو

 ةركذت ِةدّملا هذه يف أرقو . ةضورلاو ًءاعنصب ّرخآلا َرْطْشلاو نميلاب هتماقإ ٌرطش

 أرقو « لّبهلا ٍديعس نب دمحأ هيقفلاو يمالّتسلا الص نب لمحم ىلع ٌيوخنلا

 ))1١1/4( ةلس يفو . يلوحتملا ئيحي نب ميهاربإ يضاقلا ىلع ةيؤلؤللا ٌلوصفلا

 لي تضل بادب م هلا ىلع لكوتملا امإلاب عمتجاو ةاعنص ىلإ نميلا نم علط

 نماث سيمخلا ةليل يف ةضورلا نم ٍنيطالسلا بردب تامف بئجلا ٌتاذ وهو

 يا دابا ةيالو ٌمامإلا رقأو [ 5١١ ] بففلأو نيعبسو عست ٠ الو ةنس لوألا عيبر

 تامف ٍدمحم نب ليعامسإ ٍديسلاو ٍدمحم نب ئيحي ٍديسلا هيدلو ديب هدي تحت تناك

 57١/5 ) نيفلؤملا مجعمو .( 557 - 4548/7 ) رثألا ةصالخو . (م4/6) مالعألا (0)

 . ( 1455و 4/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 197 /50) نيفراعلا ةيدهو . ( 17841 مقر

 سرافو مولعلا بحاص ةمالعلا ىلوملا ةمجرت فلؤملا كرت :هصنام [ب] شماه يف (؟)
 . دمحم نب مساقلا مامإلا نب نيسحلا نب دمحم موهفملاو اهلوقعم



 بستحملاب فورعملا نسحلا نب دمحم ديسلا الا

 دنع ضرمف اهيلإ هّجوتف َنيّدُعلا ٌةهج ليعامسإ ديب يقبف هدلاو توم َبِقع ئبحي
 . هرصع ءارعش نم ٌةعامج ٍةمجرتلا ٌبحاص ئئر دقو . اهب تامو اهيلإ هلوصو
 : اهُمَّلطم ةديصقب ٌليعامسإ هّدلو هاثر نم ةلمج نمو

 ةرمُعاهتنا دنع ةعاس 92[ رذح ] اذ ُتوملا لاقأ له

 : اهُعلطم ةديصقب ُيدئهلا ٌميهاربإ ٌحيشلا هاثرو

 همقالو ٌيسمش ال ٌبطخلا َكّلولْخاو ٌٍدئأ الو ٌنيع الف ٌراَخَقلا ىضق

 مالكلا ملع يف ( دابعلا بر ةفرعم ىلإ داشرلا ليبس ) هامس ٌفّلؤم هلو
 ثيدح يف طوسبم ٌباوج هلو ' مساقلا مامرلا هج فيلأت ( ةاقؤملا حرش )و

 . رودبلا علطم يف لاق اذك ريطَم نب دمحأ خيش ىلع « ... . يتمأ قرتفتس »

 (2بستحملاب ففورعملا نسحلا ْنب دمحم ديسلا 207

 نع ملعلا ذخأو ليلقب اهلبق وأ بفلأو ٍةئمو نيعبس ١ ةنس ًابيرقت دلو
 ٌفورعملا ٍدمحم نب دمحم ةمالعلا ٌديسلا مزالو « ًءاعنص ءاملع نم ةعامج

 لمعو ةيوق ةكراشم ٍةنُسلا ملع يف كراشو ٍةيلآلا مولعلا يف دافتساو « سونبلاب
 ٍحارّْطاو ٍدٌدوتلاو تلخلا نسح نم ميظع ناكمب وهو , ًادحأ دلقي ملو ةلدألاب
 لكوتملا مامإلا انالومب ٌلاصتا هلو « ملعلا لهأ نم ديثك اهب قلعتي يتلا يواعدلا
 ىلع ٌةءارق هلو « ٍنيدلا ٌيوق ةجهللا ٌقداص ٌعضاوتم ٌنكاس ٌحلاص وهو « هدالوأبو

 . "”امهريغو نيحيحصلا يف

 . هرذح [ سب ] ىف ()

 .( 195 مقر ؟65- ؟00/9 ) رطولا لين 000

 يفلأو نيتثمو نيسمخو عبس 1701 ةنس رقص نم ثلخ تسل نينثإلا موي يف ةتافو تناك 2

 . ةنس نونامثو ٌّثس هرمعو لباقلا ةيرقب نفدو

 . (ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 2 765 /؟ ) رطولا لين



 2"'يناعنصلا مث ْيثوُحخلا نيسحلا ْنب دمحم ديسلا

 ءاملع نم ةعامج نع ّملعلا ذخأو بفلأو قثمو نيسمحم ةنس ًابيرقت 3 دلو

 نب دمحأ ٌةمالعلا يضاقلاو ُديمألا ٌليعامسإ نب دمحم ٌةمالعلا ديسلا مهنم ءاعنص

 ناكو نونف يف سّردو « نيديفُملا ًءاعنص ِءاملع دحأ راصو امهديغو نطاق دمحم

 َعِتمُم ًاففعتم ًاعضاوتم قالخألا ّنسح ديلقتلل ًاحِرطُم ةلدألاب لمعلا ىلإ ًالئام

 ةديصق ىلإ بتك « ءاملعلا مظنك ٌمظنو ٌةدّيج ٌةيملع ُثحابم هلو . ةرضاحملا
 : اهعلطم هقحتسأ ال حدم ىلع ًةلمتشم

 يناميلا قربلا هّران يكذُيو يناغَملا ٌراكذت ٌقوشلا ريثي

 : اهعلطم ةديصقب ٌتبجأف

 ٍنانّدلا نم َتَْفَرَأ ابهّصلا مأ نامُّجلا نم َتْمظنام ٌدوقع

 ناعما ٌرْهز مآ رهرلا رغثل ٌماستبا مأ ٌضيرألا ٌضورلا مأ

 امل ينأ هنع ئكحي ام نسحأ نم . يعومجم يف ناتدوجوم ناتديصقلاو
 3” يف يف 0 ةيزعب ) ير بنك رهو « ةيزاهت ّيلإ ٌءارعشلا بتك ءاضقلاب ٌتيِلتبا

 هتوم لعلو [ ب١١١ ] ٌميظع ٌعقوم يدنع كلذل عقوف « ّبئاجع اهيف ركذو ٍةئسح

 . يفلأو نيتثمو ًةرّشع ىدحإ ١51١ ةنس يف ناك هللا همحر

 "7يناعنصلا مث يرامذلا َةلَمْهُملا لادلا مضب ةمالذ نيسح نب دمحم - 9

 عورفلا ّملع اهيف أرقف ٍرامذب أشنو فلأو ٍةئمو نيسمخ ١١6٠ َةنس ًابيرقت دلو

 ناكو « اهب رمتساو َءاعنص ىلإ لحترا مث ّنسحلا ّرعشلا لاقف بدألاب لغتشاو

 را.( 4178 مقر 1١15-١١5 /9) فرعلا رشنو . ( 440 مقر 557/7 ) رطولا لين )١(

 . 17/١( مقر 519/1 ) ملعلا

 . ةيزعت [ ب ] يف (0)
 . ( 147 مقر 138155037 ) رطولا لين (9)



 يناعنصلا مث يرامذلا همالد نيسح نب دمحم واذ

 « ٌةعيدب ٍناعم هيف هل يتأتو ٌرئاس ٌريثك هرعشو « هنود نمف ةفيلخلا اهرباكأ حدمي
 ٍةهازنو ٍةفع عم ٍناسجلا رّوُّصلا ىلإ ليملا ٌريثك ةيش هاحلا ّقيقر ةرضاحملا ّنَسَح ناكو
 مّرهلا يف : َنينامثلا نباكو مارغلا يف بابشلاك وهو نيتسلا زهان 116 دق ] هنإ ثيحب
 ضب يت توم لبق الك نا * شع تام نأ لا ىلع بليون شو

 ٌوقي ضرملا كلذل فاصوأب توم ضرم يف هيلإ دذرتي ناك نَم انربخأ مث حالولا

 دا ىلع ًارباص ٍشيعلا َقّيِض ديلا تاذ ليلق ناكو . ملعأ هللاو « هانركذ ام
 ضارمألا ةرثكو ندبلا فض عم هيلع م ارغلا طّلست نم بّجعتأ ٌتنكو . ةجاحلا

 لبق هٌحزامأ ثنك ينإف « هيلإ ركذ ام ةيسن هركيال وهو ٌّنَسلا ٌرلُعو ٍرَّقفلا ٍديِزَمو
 اهيف ركذأ ةمجرت هل بتكأس ينأ َنينس سمخ ىلع ةدايزب ٍمجارتلا هذه ٍريرحت

 ولو كلذب نذأي ناكف مايه َبِقَع مايشو مارغ دعب مارغ ةدباكم نم هيف راص ام
 بياعملا ركذ نع ّباتكلا اذه ْتَنُص ينأل هثركذ [ 711١م هٌمّركي هنأ ُتْملع

 نم راثكتسالا نم نيمجرتملا نم ٌريثك هلعفي امك ال بلاثملا رشن نع هت
 الا قي الو سلال يلا قاسللا تاداقب تناك اذإ ةحيق ةيفلا إف ٠ كلذ

 29[ مارعأ دعب ] ًاماوعأ ُتيِقبو مالقألاب ُتَرْوُح اذإ اهب فيكف اهتعاس يف ىسنُت لب
 يتلا ةئسلألا دئاصح نم اهنإف ليدعتلاو رجلا ضرع اهب قلعتي مل اذإ اميس الو

 هللا همحر همظن نمو . ةمالسلا هللا لأست َمّنِهِج ران يف ه هرخْنَم ىلع اهّبحاص تكن

 َركذو ٌثايبألا هذه ىهو َءاضقلا ىنآلو نأ دنع هللا هظفح رصعلا ةفيلخ ىلإ هبتك ام

 1 ْ / : كلذ ٌعيرات اهّرخآ

 القأ وأ قافألا ىلع ٌمجن رادام هود هللا مادأ مامإلل لق

 الَبٌّتلاو مالعألا يف ةباصإلا ّنيع ًادِقتنم ٌتأطخأ امف ٌتِيَمر دقل

 المكلا هب ئضري يذلا ٍلامكلا نع ثرّصق دق مكُحلا ةالُو َتيأر امل
 الع ُفِينُملا ُيأرلا وه يرمَتَل اذه ًامّلع العلل يلامملا رع ٌتْرَثخا

 )١( نم ةدايز 11[.
 ب]1 نم ةدايز (؟9 [.



 ما يناعنصلا مث يرامذلا همالد نيسح نب دمحم

 هكلام تنأ ٍنامز َديج َتْقَّرَط

 ٍلّثُخ نم ءالوأ ام هالوم هلل

 هلئامي ٌصخش ىرولا يف ام ُتمسقأ

 ًادرفنم ضاخ مولع رحب ضاخ نإ

 اهل وهف بادآلا ةجل يف ضاخ وأ

 ةروشم نع الإ ٌمكُحلا ٌرُدصَي ال

 ًالكّتم هيلوتساف هِينوُت ْنَمَف

 ىَتف َّريخ شرعلا هلإ كارأ دقف

 هب ةاجنلا وجرت نم ٌدَكآ كاذف

 ْتلمَك نم نوّضري ال سانلا ٌةماعو

 ًالمتشم ) ٌخيراتلا ىرت نيعب حّمساف

 الَخف هب ئلحتُسا ٌردلا نم ًاقوَط

 ال لجأ ىوقتلاو ملهلا هَلْ

 المك ذإ مثلا ٌرذب لئامي اذ نَم

 البلا ةججل يف ْثَسر ٍرحب جل يف
 الج ُنباو ُسادرملا امو ٌيعمضألا ام

 الذع نم بزح. يف ًادغ نوكي اميك
 الَرَ نم َّلك لِزعاو هللا ىلع هب

 العف ام ّلك ٌرجناو لاق امل عمساف

 اللزلا ىشخت ال هدّلقي نمم

 الهج نمبأبعت الف ٌثتافصلا هيف

 ©!(الَمّكلا ٌلمكأ يلع ُنب دمحم
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 نايعأ نم دلو هلو « مظنلا اذهل هئاشنإ ماع ١7١9 ةنس ىف هللا همحر تامو
 و

 أرقو ٍرامَذِب أشن ( دمحم درب ٌنيسح ) وهو اهريغ يف نيكراشملا عورفلا ءاملع

 ًءاعنص ىلإ لحترا مث « هريغو يسنعلا نسح نب ٍديعس يضاقلاك اهلهأ ىلع َعورفلا

 يف قاب نآلا وهو ٌدواد يبأ ننُس يف يلع أرقو « اهئاملع نم ةعامج ىلع أرقو

 يف هّدلوم لحلو ٌةفينُم ٌبِقانمو ٌةفيرظ ٌغابطو ٌةفيرش ٌسفنو ٌةّيلع دمه هلو « ًءاعنص

 . ريسيب اهدعي وأ ريسيب اهلبق وأ 0[ يفلأو ٍةئمو نيعبس ] 117١ ةنس

 هتلمج ريصت ذإ ددعلا يف نيعبس ةدايز هيف نكلو ( ًالمتشم ) هلوق نم خيراتلا آدتبا )١(

 ذإ اهطقسأ يأ ( نيعب حمساف ) هلوق ىنعم وهو ةلمجلا نم نيعبسلا طقس (1994)

 اذهبو بولطملا يقب ةلمجلا نم نيعبسلا تطقسأ اذإو دجبأ ددع نم نيعبس لباقت نيعلا

 ١ . مالكلا ميقتسي

 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 .11] نم ةدايز )0( ١



 .يلبجلا مث يفرشلا يبهرملا نيسح نب دمحم الا

 ©7يليجلا مث َيِفَرَشلا نبهزملا ٍنيسح ْنب دمحم -

 ٌُرعاشلا لفسألا نميلا ن نئادم نم ةلْبَج يذ ىلإ ةبسن ءابلا ٍنوكسو ميجلا رسكب
 هلو [أ5١1 1 لكوتملا نب يلع ريمألا ديسلل ًابتاك ناك . ديجُملا ب ٌُبتاكلاو ٌعيلبلا
 : هلوق هرعش نساحم نمو « حيادملا ُررُغ هيف

 رهلا ىلع ْتعِبَط امو ثرَجه رغغفلا ٌةولُخ ةوالحلا ٌتاذ

 رجفلا ٌمئافص نقف لِي اهّتباؤذ ثدهأ ول 2 ٌءاضيب
 يرزو هنأك ٍرازإلا ةلِم لفك اهقاطن تحت ًءافيه

 هّمودخم اهب حدم يتلا 5 ٌةديصقلا ةنانطلا هدئاصق نمو ٠ ةرغ اهّلك ٌةديصق يهو

 : اهُعلطمو ٠ مّدقتملا ٌريمألا

 [ 5171 ٌمياوحلا ٌبولقلا كيتاه أ مجاوسلا ٌعومدلا ئقرت نأ َّنآ امأ
 رّهطُم ْنِب نسحلا ديسلا ىلإ ا يك ا ولما ىلع عالما ىلع لال كاس نمد

 : لاقف ٌيزومُْجلا

 ةّجحلل ًافدعُم ء ةحراشلا لاوقألا ىلإ ًادشرم هللا هاقبأ ٌمامإلا ٌديسلا انالوم
 مولعلا يف اثحاب . ةيرظنلا نيناوقلل ًارّزقم ٠ ةيمكتملا عاضوالل ًادّدجم ؛ ةحضاولا
 ًاموزلم « ةّيقيدْصّتلاو ةيرصتلا "”[ اهعاضوأ ] يف ًارظان « ةيلقنلاو ةيلقعلا
 ءداعيألل مسجلا لوبق ةيهلإلا فاطلألا ًالباق . دايدزالاو ةيانعلل ًاضورعم « داعسولل
 طمن ىلع ٍةروهشم مئاقو ىلإ ًاحمْلُمو نونفلا نم عاونأب ًاهجوم باطخلا لاطأ مث
 نب َديز ةمالعلا َديسلا عمس هنأ رحسلا ٍةمسن ٌبحاص لاق . ةيّدجلا ٌنوديز نبا ٍةلاسر
 لحال ملي نأ لق ناك ٍةمجرتلا بحاص نإ لرقي ءْرك مذقتملا ٍنيسح نب دمحم
 ىلإ هّجوت مث ُهتي ةتياكش ثرّثكو ُةلاوحأ ثسكعت ٌمُدقتملا هُمودخم تام املو . الضف

 نيفلؤملا مجعمو .( 18٠ مقر 175-١5 /#) فرعلا رشنو .( م /5) مالعألا قدرا
 4 مقر 6١0 19/5 ) نغألا ضورلاو . (18054 مقر 575/8 )

 . اهعاونأ [ب ] يف (0



 ,7ذ1 مساقلا مامإلا نب ننسحلا نب نيسحلا نب دمحم ديسلا

 يحاون ضعبب [2١7 قرطلا ] يف تامف بفلأو ٍةئمو ًةرشع ثالث 11١7 ًةنس جحلا

 . "'نميلا لهأ دنع ٌروهشم هُدعشو  ًةماهَت

 ””دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب نيسحلا ْنب دمحم ٌُديسلا - 441

 نع ملعلا ذحتأو « بفلأو نيتسو نيتنثا ٠١517 ةنس ٌرفص يف ةاعنصب دلو

 ينارجنلا حلاص خيشلاك نميلا ىلإ نيدراولا نمو هرصع ءاملع .نايعأ نم ةعامج

 يتآلا ميكحلا حلاص نب دمحم هخياشم نمو . ٌبطلا ّملع هيلع نقتأو ٠ بيبطلا

 يتلا .ثايبألا هنمف ٌنَسح هُرعشو ( ةيمالكلا ةلاسرلا ) اهنم ٌتافلؤم هلو . هُكَد

 : اهعلطم

 فَ هُّلِقُي ريب هسعي ٌفِطعني بولقلا يفاقن ٌيصغ

 : اهٌّعلطم ىرخأ ةديصق هلو

 + يتاي ام هل مجرتملا ةافول آرؤم ريزولا يلع نب هلل دبع ةمداعلا يديس لاف 62

 ةيشاح

 نيفلؤملا مجعمو . ( ٠١7/1 ) مالعألاو . ( ا مقر 1١١/8 ١١5 ) فرعلا رشن (9)

 اضقلا فرصب ئنْعُتال كلام

 العلا ءامس ٌردب ىرتامأ

 بقهمزاف هئهرت ال تنك نإ

 بمهذملاُنَسح اياجسلاٌولح  لضاف يبأ لجن دمحم

 بتكملا ىلإ لضفلا يعذينم | وبوتكم ٌمالقأ تمجرأ نَم

 ٍبَمَذُم ٍنَّلعُم ٍزارط ىلإ ًابهذَمهلّرخفلا رّيصو

 هل ضيرق فّرص ىلع ينفهل
 ٍةقر نع ٌمسبت ٌةفالب

 اهُيْرََع يلا ميرلا ةمسئاي
2 

 ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا

 بكيتملابو فطيلاب ليمي

 بيشألا ٍمسّشلا ٍنانب لم

 بيهشألا ٍرِفعلا لشم ٌقَِتعي

 بّيصلا هبوَّص نع يفرصغت

 يبهرملا نع هللاةمحراي

 . (7/41 مقر 6٠ /* ) نغألا ضورلاو . ( 934 مقر 714-748 )



 يمورلا مث يقشمدلا ةزمح نب دمحم با

 كرتلا ٍنداش اشحلا ٌيوكم لصاوو ِكئسملا ةحفن رجاح نم ةحفن معن

 ركذي ملو رحسلا ةمسن ُبحاص همجرت دقو « ريهشلاب سيلو ٌريثك ٌرعش هلو

 , 2"هيرصاعم نم هنأل هتافو خيرات

 مورلا ,مث يقشمدلا ةزمح ْنب دمحم - 45
 2 20 نيدلا سمش نباب فورعملا

 ىلع أرقو مورلا ىلإ هدلاو عم لحترا مث ّقشمدب دلو . هللاب ٌفراعلا ٌخيشلا
 ماريب ٌجاحلا مدخف فوصتلا ىلإ لام مث ًاهسرادم ضعبب ًاسّردم راص ىتح اهئاملع

 خيشلا ةمدخ ىلإ داع مث بلح ىلإ هيلإ لحر يفاخلا نيدلا نيز حيشلا مدخ مث
 هنإف ء نادبألل ًابيبط بولقلل ًابيبط هنوك عم راصو ةقيرطلا هدنع لّصحف ءلوألا
 هُنَكَرِب ترهتشا مث ينالفلا ضرملا نم ٌءافش انأ لوقتو هيدانت تناك ٌرجشلا نأ رهتشا
 ةينيطنطسُقلا حتف دارأ امل مورلا ّناطلس ناخ دمحم ًناطلسلا نإ ىتح ءهُلضف رهظو
 اذك موي يف ةعلقلا نوملسملا لخديس ناطلسلل ةمجرتلا ٌبحاص لاقف داهجلل هاعد
 هباحصأ ضعب عم لصحف ٍةعلقلا حتفل هنّيع يذلا ُتقولا كلذ ءاجف ءاذك ةعاس يف
 لاحلا كلت يف هيلإ بهذف ُربخلا ٌمِصي مل اذإ خيشلا ىلع ناطلسلا نم ٌديدش ٌعزف

 عفرف يكئيو عّرضتي وهو سأرلا فوشكم بارتلا ىلع أدجاس هتميخ يف هدجوف

 ةيغب يف امك فلأ ةئمو نيرشعو عست ١١154 ةنس رخالا عيبر يف هتافو نأ زيجولا يف لاق )00
 . ْبَِقْعُي مل هنأو ديرملا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 تارذشو 1١04(. مقر 98 )91/1١  ةاعولا ةيغبو . 17 - 1١ص ةيهبلا دئاوفلا (؟)
 نيفلؤملا مجعمو .(؟١١18/1١) عماللا ءوضلاو )5١9/7- 75١١(. بمهذلا
 ,(ا١1511 مقر 556/9

 نب دمحم همسا نميف هتمجرت يتأتس عئادبلا لوصف بحاص يرائفلا ةزمح نب دمحم فرفإ
 . هنم تمت كلذ ملعي هيبأ مسا يف فالخلا لجأل دمحم
 . [ ب ] طوطخملا ةيشاح نم



 نذ*+ا يندر عل يقشمدلا ةزمح ني دمحم

 سيل لاقو كلذب ٌناطلسلا حرفف :مهعسجأب اولخد دق ٌدكسعلا اذإف ةعلقلا ىلإ ُترظنف

 . ينمز يف لجرلا اذه لثم © ” دوجوب ] يحرف امنإ ةعلقلا حتفل يحرف

 هل مق ملف عجطضم وهو ةمجرتلا بحاص ةميخ ىلإ ناطلسلا ءاج موي دعب مث

 لخدأ نأ : لاق ؟ يه ام"1[و] لاق ةجاحل كج هل لاقو هّدي ٌناطلسلا لّبقف

 لاقو ٌناطلسلا بضغف . ال لوقي وهو ًارارم ٌناطلسلا هيلع مربأف ىبأف كدنع ةولخلا

 لاقف ّيلع ىبأت انأو ةدحاو ةملكب ةولخلا هلدُتف كارتألا نم ّدحاو كيلا يتأي هنإ

 لتختف كينيع نم ٌةنطلسلا اهدنع طّقست ٌةذل دجت ةولخلا َتلخد اذإ كنإ خيشلا

 لعفت نأ كيلعف ٍةلادعلا ٌليصحت ةولخلا نم ٌضرغلاو كلذ انيلع هللا ُتّقميف اهزومأ

 جرخ املو ُلّبقي ملف رانيد َفلأ هيلإ لسرأ مث « حئاصنلا نم ًائيش هل ركذو اذكو اذك

 دهاش هلعل هل لاقف « « يل ٌخيشلا ماق ام : هعم نم ضعبل لاق ناخ دمحم ٌناطلسلا

 « ماظيلا نيطالسلل [714] هلثم زيتي مل يذلا حتفلا اذه ببسب وْهّزلا نم كيف

 [ ب7١١ ] بحاص اعد َناطلسلا نإ مث . وهزلا ضع كنع عقدي نأ كلذب دارآف

 لصو املف هيلإ بهذف هباحصأ هيلع فاخف ليللا نم ريخألا ثلثلا يف ةمجرتلا

 بلقلاب هفرعف ٌملظم ليللاو هاقلي ٌناطلسلا ءاجو هدي نولقي ٌءارمألا ردابت

 نم طّقسي داكو دعترا ىتح ًاديدش ًامض هيلإ هّمضو ٌحيشلا هقتاعف « رصبلاب ال

 هّمض املق خيشلا قح يف يش هبلق يف ناك هنأ كلذ دعب ٌناطلسلا ثّدحتو « ةبيّهلا

 . كلذ لاز

 ٌناطلسلاو ّرجفلا هب ىلص نأ ىلإ هتميخ يف ناطلسلا عم سلج َّعيشلا نإ مث

 َنِّيعُي نأ ٌناطلسلا هنم سمتلا اهّتأ املف املف «٠ ةاروألا عمسي هتبكر ىلع هتامأ ثسلاج

 بهذف « ةينيطنطسق روس ٌبيرق هّربق نأ خيراوتلا يف ىري ناك هنأل ّبويأ يبأ َربق

 ينأئهو ٌبويأ يبأ ٌحورو انأ ٌتيقتلا لاقو داعف هّدجأ يلعل لاقو- « كلانه ىلإ ٌخيشلا

 . دوجول [ ب ] يف )غ0(

 .[ ب ] نم ةدايز (؟)



 يمورلا مث يقشمدلا ةزمح نب دمحم فش

 ينإ داطلسلا لاقف رفكلا ةملظ نم ينومتصأخ ثيح مكيعس هلا ركش لاقو جتفلاب
 *لا لاقف يبلق ٌنِئمطيو ينيعب اهارأ ةمالع ٌنيعت نأ كنم ُسمتلأ نكلو « كقّدصأ
 > هيلع ًاماخر نيعارذ اورفحت نأ دعب نودجتسو عِضوملا اذه اورفحا

 ُدبق وه اذإف هٌقرعي نم هأرقف طخ هيلع ٌماخرلا رهظ نيعارذ ٌرادقم اورَّفح املف
 الول « طقسي داك ىتح احلا هيلع بلغو ناخ دمحم ٌناطلسلا رّيحتف « ّبويأ يبأ

 مورلا دالب فالجأ نم الجر يقل داع املو «ربقلا ىلع يف اني رمأ م * هوذخأ نأ

 ملو خيشلا ىلإ ثفتلي ملو ٌُلجرلا بهذو « بلق لك هيل | ليمي ٌسيفن ٌسرف هتحتو
 هذه كّتهو خيشلل لاقو هسرف نع لزنو عّجر ىتح ًاليلق الإ بهذي ملف هيلع ْمَلَسي

 َسرف بكرو « لجرلا ىلإ هعفدو هسرف نع لزنف هنبا ىلإ ٌخيشلا راشأن . سرفلا
 هتعاط يف ناكو دبع لجرل ناك ول لاقف كلذ نع هباحصأ ٌضعب حيشلا لأسف لجرلا
 مل نس نيثالث ذنم انأو لاقف ال اولاقف هٌعئمي له ًاريقح ًائيش ًاموي هنم ىعدتساو
 هبهو ىتح ّلجرلا كلذ هللا مهلأ سرفلا اذه ىلإ يبلق لام املف هللا ةعاط نع جْرخأ

 . يل

 عفد يف ىرخأ ٌةلاسرو فوصتلا يف ٌةلاسر اهنم ٌتافصم ( هللا همحر هلو )

 قفّتاف ًابوذجم دلو ٌديغص ٌّنبا هل ناكو . ٌبطلا ملع يف ٌةلاسرو « ةيفوصلا ٍنعاطم
 نبا لاقف ههجوب َرْعش ال ّسسلطأ ناكو راطق نبا هل لاقي ُديمأ هدلاو دنع لخد هنأ
 نأ خيشلل ُريمألا لاقف هّدلاو هيلع بضغف « ٌةأرما هذه ٌلجر اذه ام هآر امل خيشلا

 ٌمدا روكذملا دلولل ُريمألا لاق مث خيشلا ىلإ عّرضتو « مالكلا نع هرج الو هَعَدي

 يلا ةجو دي عتسو اك اصب هش نم بوذجملا ذه يت ثنا
 ٌتلصح نيأ نم هولأسا ءارزولل لاق ناطلسلا يلع ٌريمألا لخد املف هثيحل ْتَملطف
 ٌبحاصو ل كلذ ىلع فقوف ىرج ام هل ليكحف « ٌةيحللا هذه هل

 . ©"2هتلود خيرات انركذ دقو ناخ دمحم ٍناطلسلا نمز يف ٌتفرع امك ٍةمجرتلا

 )١( هصن ام ( ب ) شماه يف :
 -هدهز روهشملا «ليثم هل سيل يذلا رّبحلا ٌليلجلا ٌمامإلا انهاه مالسإلا خيش هنع اهس نمم



 فقر ةفلخ نب دمحم

 27ةفلخ ّْنِب دمحم  ؛4*

 ىلإ ةبسن ةزمهلا مضب بألا « ءاف اهدعبو ماللا نوكسو ةمجُْملا ءاخلا رسكب

 هنع لخخأ « ًاققحم ًاملاع ناكو هريغو ًةفّرع نبا ىلع أرق ٌيسنوتلا نسنوت نم ةيرق

 حرش هلو َنّشوت نكس هنأو لوقعملاب برغملا ٌملاع هنأب رجح نبا هفصوو ٌةعامج

 نيب هيف عمج يذلا ( ملسم حرش يف ملعملا ٍلامكإ ٌلامكإ ) هامس يذلا ملسُم
 ثالث يف ةفرع نبا هخيش مالك نم تادايز عم ّيوونلاو ٌيبطرقلاو يضايعو ّيرَّزاملا
 همّدقت ديزم عم ٍةلفغلا دح ىلإ هجرخُي ام ةرطفلا ةمالس نم هنع ئكحيو . تادلجم

 . ةئمئامثو نيرشعو عبس 471 ةنس تامو مولعلا يف يف

 قفل

 قفز

 هللا دبع نب دمحأ نب ىلع نب فّسوي نب ليلخ ْنِب دمحم 4

 "!يعفاشلا ْيسدقملا َيلضرلا دماح وبأ ُبحملا

 هدلوم ] ناك هابأ نأل ِتّقَوُملا ٌنبا هل ليق امبرو ٌرهشأ هتينكب وهو ةرهاقلا ٌليزن

 ةنيدملا نكس مهريغو هدالوأ ٌحبشو ريمألا ردبلا ٌنيرق يدنّتملا ةايح دمحم هٌملعو هلضفو
 دودّولا حتف فلؤم يدئسلا نسحلا يبأ خبشلا نع ذطخأو ريفغلا ُهجلا هيلإ لحرو ةرّونملا

 سلج اذإ ناك لب ردصلا يف ًاليلج ٍردقلا ليلج ًاباهم ٌدمحم ٌخيشلا ناكو ريمألا ردبلا خيش

 ٌخبشلا ناك ىتح هل ًالالجإ َمّلكتي نأ ٌدحأ ردقي ال ءاملعلا نم ٌنايعألا هدنعو ًاسلجم

 دمحم خيشلا سلجم رضح اذإ هل ًاؤفك ًادحأ ئري ال يذلا مامإلا َيبرْغملا بيطلا نب دمحم

 موي ّيفوت نأ ىلإ لاح لمكأ يف ةايح دمحم ٌخبشلا لزي ملو . هقْرط عفري ناكي ال ةايح

 هلو ء بفلأو ةئمو نيتسو ثالث ١١77 ةنس ٌرفص رهش نم نيرشعو َنمداس ءاعبرألا

 ردبلا اهيلع در يتلا نتا ميرحت يف ٌةلاسر هلو بيهرتلاو بيغرتلا حرش : اهنم ٌتافلؤم
 ريمألا دمحم نب ميهاربإ ةمالعلا ىلوملل فلؤم نم ًاصخلم ىهتنا « كلذ ريغو ريمألا

 . هللا همحر

 . ( 457/9 ) نونكملا حاضيإو . ( 184 /5) نيفراعلا ةيدهو . ( 1١5 /5) مالعألا

 نيفلؤملا مجعمو . ( 0/0 مقر 717 - 71/90 ) عماللا ءوضلاو . ( )1١7/6 مالعألا

 .( 1395١ 1مقر 185/9 )



 يكمدمدلا نب دمحم 0001

 ليقو . ةئمزامثو ةرشع مست 814 ةنس ٌناضمر رخآ يف دلو [ 15 ] '[ ًاتقؤم
 َنالسرأ نب باهشلا نع ذخأو تارصتخملا نم ًاريثك ظفحو ةلمرلاب ( 811/) ًةنس
 مالسلا ٍدبع زعلا نعو اهريغو هتافنصم نم ٌريثكلا هنع ذخأو هب بّردتو همزالو

 رجج نبا ظفاحلا نع ذخأو ةرهاقلا ىلإ لحترا مث « مهريغو يريوُثلاو ّيسدقلا
 خياشم نع ذخأف ّجحو ناوْضَر ٍنيزلا و يشكرزلاو ينُمٌّشلاك ٍةعامجو يوائُملاو
 ًاحرش فلصو ةعامج نع ء ءاضقلا يف بائو « ّنطاومب سّردو ةكمو ةيوبنلا ةنيدملا

 كلذ يف غلابو ٌيواخسلا هصقتناو كلذ ريغو 3 عماوجلا غمجو ةجهبلاو جاهنملل

 نينامثو ٍنامث 884 ةنس َرَفص رهش يف تامو هنارقأ رباكأ يف ةفولأملا هتداع ىلع

 نوصل . ٌةئمئامثكو

 2” يكمدمدلا نب دمحم -0

 بيرق لبجب ةراغَم يف ٌدباع يصخش وه : "'عماللا ءوضلا يف يواخسلا لاق
 هينيع يطغت ةوُسنلق هس هِسأر قوفو بايثلا نم هرتسي ام هيلعو [ ناورش ] ميلقإ نم

 هللا لوسر ىلع اوَّلصو هنم اوبذق اذإف هتيؤرل [ 1١١ ] ًاجاوفأ هيلع نولخدي ٌسانلاو

 هنأو « ٌيعطق هترهشل هّربخ نأ كلانه نم انيلع دري نم معزيو . هّسأر كرح كي
 ام ىلع ( 847 ) ٍةنس خيرات ىلإ قاب هنأو ( 885) ةنس دودح يف ( تام )

 ةدم نم تام هنأ مهضعب نع لقن لب « اذكه هدوقع يف يزيرقملا هركذ « انفصو

 ٌلبقتسم ةالصلا يف ٍدهشتلا سولج ةيفيك ىلع ٌنسلاج وهو ٍقنس ةئمعبرأ ىلع ديزت
 لوخدب هّملعأ هّحيش نأ اذه يف ّببسلا نأو « ليق ام رخآ ىلإ ةراغم يف ٍةلبقلا
 هل لاقف هلاق ام ديعي وهو هّرمأ هيلع رّركف ةعاس زيصا لب هل لاقف َنذؤيل تقولا

 ىنيلا يمدق ىلع كجر عّضف هل لاقف « يتاعاس يأ يكن د الإ تنأ ام هّخيش

 وهو هّيحنجأ شّرف دق اكيد ىأرو اهيلإ ًاحوتفم ًاباب ىأرف لعفف ءامسلا وحن ْزظناو

 )١( كلذك [ ب ] يف يهو ًانقؤم ناك هابأ نأل : لصألاب هرهاظ .

 090 (2مقر 5411-545 ) عماللا ءوضلا ( .

 لل) جي 5 .



 فن يلصوملا فسوي نب لايناذ نب دمحم

 اذه دعب الإ ةسمخلا تاقوألا يف نذؤأ ال ينإف ةمجرتلا ٌبحاص هل لاقف « نْذؤي

 مل اذلف هاعد بيجّتساف ىلبَت ال وأ هللا كالبأ ال يأ : اززم هُحيش هل لاقف كيدلا

 ليق ام ةلمج نمو . هيبأ ُففصو ال هْفصو يكمدمدلا نأب ُنْذْؤَت ٌةياكحلا هذه . َنْئَي

 ًاقلخ هركسع نم كلهأ ٌدربو ٌميظع طم هيلع لسرأف بارتلا يف هنفد كنلروميت نإ
 هركذ ام ىهتنا « ملعأ هللاو دمحم خيش اي ةبوتلا لوقيو ضرألاب غّرمتي راص ثيحب
 . يواخسلا

 "لاخلا نيدلا مش ميكحلا ِْلصْوَملا َفُسوي نب لايناذ نب دمحم 1

 ةعرتخُم ءايشأ هل ء جاّجح نبا ةقيرط ُكلاسلا ٌروهشملا ٍدعاشلا بيدألا ٌلضافلا

 وقع ) اهامس ٌةزوجرأ هلو ( لايخلا ُففيط ) ىّئسملا ُباتكلا اهنم ُفيناصت هلو

 مّدخ نم ًايِصخ نأ ( اهنم ) ٌةكِحضم رداون هلو ( ماكحلا نم رم ّيلو نميف ماظنلا
 ريمألا ثحبف « قيلحلا هل لاقي ٍريمألا عابتأ نم صخش عم ةهزن ىلإ جرخ ريمألا

 ٍريمألل لاقف َلايناذ نبا ضهنف امهتبقاعم دارأو امهرضحأف امهدّجو نأ ىلا امهنع

 ّيصخلا ىلإ راشأو َمداخلا اذه صخلاو قيلحلل راشأو داّوقلا اذه َنْفذ قلحا

 . هّبضغ نكسو ذيمألا كحضف

 ىلع هآرف ةمّدِخلل ةعلقلا َمَلط اذإ هُبَكري ًاسرف فرشألا هاطعأ هنأ كلذ نمو

 اذه ٌتيرتشاو هيلع ٌثْدزو َسّرفلا تعب دنوخاي لاقف هلأسو هاعدتساف جرعأ رامح

 : هلوق رئاسلا همظن نمو . هنم كحَّضف ٌرامحلا

 ٍٍقاذَملا ٌوُم ٌرِبَّصلاو انرّبصو  قائَو يأ ُلُْفعلاو انَقعدق

 قازرألا ةمسق دنع ًالضاف  يلثم ناك ًالضاف ناك نم لك

 : همظن نمو

 يسالفإو مهيف يتعنصو ىرولا يف يتعيَض نع لئاس اي

 1١١55(. مقر ؛" 4/9 ) ةنماكلا رردلا (1)



 سانلا نسيعأ نم هذحأي هّقافنإ ٍمهرد نم لاح ام

 1 ةئمعبسو ٍرْشع ٠١/ ةنس ةرخآلا ىدامُج ٌرشع ّيناث يف تامو

 (7يفنحلا يمورلا دوعسم نب ديعس [ 517 ] نب ناميلس نب دمحم - 4

 نع ذخأو يطويسألا لاق امك ةئمعْبسو نينامثو ٍنامث 788 ةنس يف دلو
 اهيلإ بسُت ىتح اهئارقإو بجاحلا نبال ةيفاكلا ةءارق نم رثكأو نيرخآ يفاخلا
 نمو . ٍرتتلاو مجعلا دالب ىلإ لخدو . بْمَّتلا يف كرّتلا ٌةدعاق يه امك ميج ةدايزب
 نع ذخأو ةرهاقلا ميلق مث سدقلا لخخدو رك ٌمدقتملا هتش هتشّرف نبا هنع ذخأ نم ةلمج
 ىتفأو كلانه سّردو ءالّضفلا هيلع لبقأو هّثالامك ترّهظو اهنايعأ نم ةعامج

 ٍةلالجو ميظع ٍتيِص ىلإ راصو « قانعألا هل تّلذو ٌلاجرلا هل تعّضخو فتصو
 يف هُئبلط تمّدقتو ٍةقبط دعب ٌةقبط ٌسانلا هنع ذخأو هتذمالت رشتناو هُرُكذ عاشو
 . هدنع اومحازتو ٍتقولا َنايعأ اوراصو هتايح

 اهتساحم نمو كيغص اهبلاغو ةئملا ىلع هفيناصت تدازو : ”"”يواخسلا لاق
 ءامسألاو ةداهشلا يتملك حرش هلو لاقو ماشه نبال ىربكلا ٍدعاوقلا حرش
 ٌحرشو . خيراتلا ملع يف ديفُملا ٌرّصتخملاو . رثألا ملع يف ٌرصتخم و . ىتسحلا
 نع ةيضاحو ٌةلقتسم هيلع ٌةيشاح هلو . فاشكلا ىلع نيمّلكتملا نيب تامكاحم يف

 يواضنتلا ريسفت ىلع ُبتك اذكو ٌممجلاو ريبكلا عماجلا ٌصيخلتو . ةيادهلا حرش
 ًاريبك آمامإ ناكو : يطويسألا لاق . ةئيهلا يف ينيمْمجلا حرشو فقاوملاو ٍلّوطملاو

 ٌنايبلاو يناعملاو ٌفيرصتلاو ٌرحنلاو ٌلوصألاو ٌمالكلا : اهلك تالوقعملا يف
 ديلا هلو . هوا هله رع هش يف اب قال تبحب حبو ةقسافلاو الدجل

 مقر ١١5 - ١١ا//١) ةاعولا ةيغبو .(5050 مقر ١ 55١ عماللا ءوضلا )١(

 . ١/3١7 - 59١ص ةيهبلا دئاوفلاو . (758 )757/9  بهذلا تارذشو .(ا94١
 )1860/5-161١(. مالعألاو . ( 1584٠١ مقر 715-77 /9 ) نيفلؤملا مجعمو

 . (566 مقر 8709/9 ) عماللا ءوضلا يف (؟)



 ففي فسوي نب دومحم نب باهش نب دمحم

 مولعلا يف هُقيناصت امأو . ثيدحلا مولع يف رظنلاو ريسفتلاو هقفلا يف ٌةّئسحلا

 لاقف هتمجرت يف اهّكأل اهعيمج يل َيّبسي نأ هّتلأس ينإ ثيحب ئصحت الف ةيلقعلا
 اهءامسأ نآلا فرعأ الف اهّتيِسن ٌةريثك ٌتافلؤم يلو لاق كلذ ىلع ريقأ ال يل

 هبتاكي لازي ال هنإف نامثع نبا مورلا كلم ًاصوصخ كولملا همظع دقو . ىهتنا

 مست 446 ةنس ةرخآلا ىدامج َعبار ٍةعمجلا موي تامو َةّيئسلا ايادهلا هيلإ يدْهُيو

 ةنس ٌةرْشع برأ [ ب7١1١ ] همزال هنإ : ٌيطويسلا لاق . ٌرْضمب ةئمئامثو نيعستو

 يل لاق . كلذ لبق عّمسي مل ام بئاجعلاو تاقيقحتلا نم عمسو الإ ًةرم هءاج امو

 ديز يف هل لاقف اذه نع لأسن ٍراْغّصلا ّماقم انِْص دق. تلقف ٌمئاق ٌديز ُبارع| ام ًاموي

 يل جّرخأف اهديفتسأ ىتح سلجملا اذه نم موقأ ال ُثلقف ًاثحب ٌرَّشع ةثالثو ٌدئم مئاق

 . هنم اهّتبتكف اهئركذت

 فشوي نب دومحم نب باهش نب دمحم -

 27يفاخلا ْيمَجعلا نّسحلا نبا

 9 نس لوألا عيبد يف دلو َدنقرَمس يزن يفنحلا « ءافلاو ةمجغملا ءاخلاب

 هرخآو ميملا رسكو ماللا مضو ةلمهملا حتفب دِمولَّس ةنيدمب ةئمعبسو نيعبسو عبس

 ٌيراخبلا ٍدمحم نب نمحرلا دبع ىلع 3 أرقو ٠ فاوخ يسرك .يهو ٌةلمهُم
 ُفيرشلا ٌديسلا مهنمو ٍةقّرفتم َنكامأ يف نيرَخآ نع ذخأو يناهرُبلا جارّتسلاو

 يسوّطلا ةركذتلو فقاوملاو حاتفملل هّحرش هفيناصت نم هنم عمسو ٌيناجْرَجلا

 هخويش نمو . كلذ ٌريغو ٌيواضُيَتلاو يفاشكلا ضعبو علاطملا حرش ىلع هّتيشاحو

 ةيبرعلا يف اهنم ٌتافنصم هل ّيرّرجلا نيا ىلع ثيدحلا عيسو ٌئسوُلا نيدلا ٌنكر

 يف هّلثم ُرخآو « ًاباتك اهيف عجاري مل ٍةدحاو ةليل يف هلمع َسيرارك ثالث وحن 0

 )١( نايقعلا مظنو .(170/5) مالعألا ) ١59 مقر ١47 ( . عماللا ءوضلاو ) 9//5517 -
  4نيفراعلا ةيدهو 2618384 مقر 41/8 ) نيفلؤملا مجعمو .(34) مقر

 .(اةالرك))



 ينميلا مث يسرافلا يناليجلا حلاص نب دمحم 4

 دضعلل ٌةيشاحو ينازاتفتلل حاتفملا حرشل ٌةيشاحو َّلقأ وأ موي يف هلمع قطنملا
 هاعدتساو 20[ ٌجح دقو ] ّمِتِي مل اهُبلاغو علاوطللو ٌيلصألا جاهنملل ةيشاحو
 رضحتسي داكي مولعلا عيمج يف ًارحب ًاققحم انقثم ًاملاع ناكو قمقج ٌُرهاظلا

 هنم ظّمحأ اري مل مهنأ ىلع ٌمجاعألا عمجأ . تالوقعملا نم هّريغ اذكو ٌفاّشكلا

 هفاضأ هنأ ىّكحُيو . مهفلا ةّرُقو نهذلا ةدوجبو ةحاصّقلاو يفرصتلا نسح عم
 هب رّكْذُي يذلا ّنفلا يف الإ مهنم ٍدحأ عم ملكت امف َءاملعلا َعمجو رهاظلا نب ٌرصانلا
 ةنس يف تام هنإ ليق هفاصنإ نم كلذ َدُعَف ملكتيف لأسُي ناك امنإ ًالاؤس دْبُي ملو
 . ةئمئامثو [ ١1" نيسمخو نيتنثا 7

 (2”ينميلا مث ْيسرافلا يناليجلا حلاص نب دمحم - 8

 مايأ يف دنهلا ىلإ لحترا مث . اهلهأ نع « ٌبطلا ملع ذخأو ٍمجعلا دالبب أشن
 هر راطو ةضيرع اند كلانه لاف نكدلا كلم هاش بق نسحلا يب ٍناطلسلا

 الإ جوخي ملو بكرملا رسكتاف ةسيفن تّثكو و ٌرئاخذ هعمو ّرحبلا بكرف جحلل هجوت

 نميلاب زاتجاف « ٍدنهلا ٌدالب ديري ًاضيأ ٌرحبلا بكر مث ًانامز ةكمب ماقأو هسفنب
 يف هّلضف ققحت املف مساقلا نب , ٌليعامسإ هللا ىلع ٌلكوتملا ٌمامإلا اهيف ٌةفيلخلاو
 ىرجأو « بغرف نميلاب نوكسلا يف هبّغرو هيلإ نسحأو هترضح ىلإ هاعدتسا بطلا

 هيص راطو مانا هب عتناو اولا مساق املا لآ نم لانو ةعساولا تاقفتلا
 ًروهشم هذ لّزي ملو بطلاب هنم فرعأ نظأ اميف نّميلا لدي ملو هذ رهتش

 بّرطتو ٌناهذألا اهل ُرّيحتت بطلا يف َبئارغ هنع نوكحي نآلا ىلإ سلا يف
 . ناذآلا اهعامسل

 نأ ٌتعمس لاق هتمجرت يف رّكسلا ةمسن ٌبحاص هركذ ام ( هنع ئكحُي اممو )

 َكارحال ًةتيَم مايألا ضعب يف تحبصأ ثلقثأ املف ًالماح تناك ءاينغألا ءاسن ّضعب

 )١( ًاجاح دفوو [ ب ] يف .

 )١( مقر "07/9 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 17/1) مالعألا 13197( .



 فرحا ينميلا مث يسرافلا يناليجلا حلاص نب دمحم

 ٌةأجف اهتومب اوّضَقف ءابطألا نم ًةعامج اهلهأ ىعدتساف ٌّضّرم اهب ٌرهظ نكي ملو اهب

 نإ اهدلاول لاق اهآر املف ةمجرتلا ٌبحاص اهبلإ ظني نأ نود اهلهأ سفن بت ملف
 جرخأ مث 5 اهداؤف نمجف كلذب هل مزتلاف ةيفاع يف ًةعاسلا اهتيأر شرق ةنم ينتيطعأ

 مث اهّلهأ كلذب ريف ةيفاع يف تماقف قفرب اهداؤف ىلع اهب شفني اي لعجف هعم ًةربإ

 ٌسْفنلا هيف دقني يذلا نايرشلا ىلع هديب ضيق َنينجلا نإ لاقف ٍةلعلا ببس نع هولأس
 ةعقاولا هذه ُثيأر ينكل . عناملا بهذف هّدي لسرأ ةربإلاب ّنمحأ املف ةئرلا نم

 ٌيليئارسإلا َبوقعي ميكحلل تقفتا اهنأ ركذو ( ةينامعُتلا قئاقشلا ) باتك يف اهنيعب

 أرقو : ةمسنلا ٌبحاص لاق . ًاعيمج امهل اهٌعوقو زوجيو « مورلا ءاسن ضعب عم

 مدي ّلك يشملا ةرجأ هنم َدُحآيف هيلإ ءيجب نأ هُّمسر ناكو بطلا يف يدلاو هيلع

 يضاقلا هلأسو . 'ابكحلا يأر ىلع عفن ريغ يف هتاكرح َقنب الثا يشرق عير

 نيسحلا نب , ئيحي انالوم نم ذخآ انأ لاقف بطلا هديِفُي نأ ٌيميحلا نسحلا نب دمحم

 الإ . شرق َنُمُ موي لك كنم ذخآو لإ ءيجت تنأو هيلإ حورأو شرق عيد موي لك

 بحاصو ةةرْهَز نباو لئاوألا يف ًطارقب ةئّسك ًاباستحا ًءارقفلا جلاعي نكي مل هنأ

 ةفرعم هل ناكو . ءارقفلل ٌريخ توملا نأب ّجتحيو « نيرخأتملا يف مهريغو يواحلا

 هل دروأ ٌدعش هلو « بدألاو وحنلاو فرصلاو ّيضايرلاو قطنملاك ملعلا نم عاونأب

 ديؤملا ع نب يلع ديسلا ستاك يدنفأ يلع وجته يف نيتيب رسلا ةمسن ثحاص

 و ًءاعنص بحاص

 نيجئتالو نّقسأت ال قا ملع

 ْنِم ُبَذكأ نِم ُسجنأ ْنِم ُتِخأ ْنِم ُنَعْل

 نكي مل ولف ٌةبسنلا تّحص نإف هيلإ نيبوسنم نيتيب عيماجملا ضعب يف ُثيأرو

 ٌتوبث ٍنونظلا ماكحأل سيلو ٍةهَبُش شو ٌنَظ ُملع الإ ٌتَطلا امو

 تومي بيبطلا لاب امف ييحُيو ىدّرلا نم يجنُي ٌبطلا ّملِع ناك اذإ

 َّنَفلا اذهب ٌدّرفتم وهف هتاجالع نم ُسمانلا هفصاوتي ام هنع حص نإف ةلمجلابو



 دمحأ نب دمحم نب حلاص نب دمحم نو

 برضي ًلثم راصو ءامدقلا نع هلثم َكْحُي مل ام بئارغلا نم نوكحي مهنإف « ًاقلطم
 تايّرِجُم هيف عمج هنأ هُقَلَؤِم ركذ بطلا يف ًاعومجم ُثيأر دقو . ٌنفلا اذه يف
 . ةمجرتلا بحاص

 ( لقيرطألا ) ًاقلطم نميلا لهأل ةيودألا ّنسحأ نأ هيف هركذ ام ةلمج نمو
 «يفلأو نينامثو ٍنامث ٠١84 ةنس تامو ملعأ هللاو ضرألل ٌقفاوُم هنأو رغصألا

 امف « نس حلاص دمحم شاع ٌحيطبلا ءاج نإ لوقي ناكو ًاخيطب بلط ضرم املو
 . هّتوم دعب الإ ءاج

 (”لاجّرلا يبأ نب ب حلاص نب ٍدمحأ نب دمحم نب حلاص ْنِب دمحم - 0

 دحوأو رصعلا [ ]7١6 ٍنايعأ ٌدحأ وهو هيبأ دج ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت دق
 نايعأ نم ةعامج نع ملعلا ذخأو فلأو ٍةئمو نيعبرأو ٌثس ١١47 ةئس دلو هِتابدأ

 بدألا يف َرَهمو هْدْكذ ُمّدقتملا حلاص نب ٌدمحأ ٌةمالعلا هوخأ مهنمو « ٍرصعلا كلذ
 فئاطللاو ففئارظلاو رابخألاو ٍراعشألا ظفح يف ىلوط دي هلو « ّقئافلا ٌرعشلا مظنف
 ءاجو الإ تناك عونا يأ نم ًةياكح يكحي ًاصخش عيسي ال « تايرّجاملاو

 مهف هلو « ٍناهذألا ٌةهكافو حاورألا ٌحوُرو بولقلا ٌةهْرَن هئسلاجمو . اهلاثمأب

 دافأ بدألا تالكُْشُم نم لكشم نع ليس اذإ « ةدؤجلا ةياغ يف ق قئاقدلاو تكتل

 ,قالخأ ٌمراكمو ٍةرْشِع َنْسُحو ٌةنَطِيو ءاكذ دقوتي وهف ةلمجلابو . ةفلُك نودب هيف
 مللع ىلع مات عالطاو ٍةسايرو ٍةمه د و 0[ ريخلل ةبحمو ] ةنايدو ٌةنايصو ًةفِعو
 بٌتزيو هللا هظفح رصعلا ةفيلخ هلا ٌروصنملا ُمامإلا نالوم هوعدي ام ًاريثكو . ةغللا
 ًاريثك مامإلا انالوم ماقم يف هدئاوف نم ٌثتعمس دقو ٠غ هتثداحمو هتسلاجم ىلإ

 اذإ هنأ هتساحم نمو . ٌةيخيرات ٌتارضاحمو ٌةيبدأ ٌتاركاذم كلانه اننيب يرجّيو

 يف ٌةتيأر مايألا ضعب يف ينإف ؛ هججازم بّهَتلاو برطضاو ًاظيغ طاشتسا ًاركتم ىأر

 )١(. ملعلا رجهو . ( 101 مقر ”57742/5-9/4؟ ) رطولا لين ) 555/1١مقر 7١( .

 ) )5ب] نم ةدايز [.



 بنل دمحأ نب دمحم نب حلاص نب دمحم

 نع هنوفكيو هنودرطي ٌمَدْخلاو ثيغتسيو يكتشي ًالجر ىأر دقو ةفيلخلا بك

 عفتراو ًادئاز ًابضغ ٍةمجرتلا ٌبحاص بضغف هتياكِش ٌةفيلخلا َعَمسي نأ لبق كلذ

 : ةلوق همظن قئار نمو . هيوكرم رهظ نم طقسي داك ىتح برطضاو هّئوص

 احانجلا مركلا ةنبا يف ىشحختو ركن ّلك ىَشْعَت نيح كنأك

 احابص اوُمِع لاقف ٌمرههب موق عمجب رم نيح ٌريهز

 حدمي ناك ىمْلُس يبأ َنب ٌريهز نأ يهو ء ةروهشملا ةصقلا ىلإ ٌحيملت هيف

 املو هاطعأ الإ هيلع َمَّلِسي وأ ُديِهز هحّدمي ال نأ ٌمره فّلح دق ناكو ٍناِس نب مره

 « هيلع مّلسي ال هيِقَل اذإ ناكف هئاطع ةرْثك نم لجو هنم ٌديهز مشتحا كلذ هنم رثك

 ًامره ادع ًاحابص اوُمِع لوقيف هانثتساو برعلا ةيحتب مهايح مهيف وه موقب رم اذإو

 .. ُثكرت مكريخو

 ءاعنصل ٍرواجملا ِمُقُن لبجب ليغ َرْفح يناعي آاصخش ةمجرتلا ٌبحاص ىأر املو

 : لاقف رفحلا لبق هيلع ناك ام ىلع ْدِزي ملف هئام ةدايز ديري قرشملا.ةهج نم

 ْرَهَْنف مهيلع يرجي ًارّهن اَفّصلا ِدْلَص لبج نم اولأس

 ْرَثألا نيعلا بلط يف اوَّقَقَف ٌةضماغ هثيع ثءارستو

 رَجحلا نيع نم َءاملا نرهتشي 2رمهل ُبَجعاف مهّراجحأ اوتحن

 وأ ًٌاليحتسم ًارمأ بلطي نم اور اذإ ٌسانلا هبرضي لثم ىلإ رخآلا تيبلاب راشأ
 يف ةضورلا ىلإ ٌمامإلا انالوم جرخو . رّجحلا نيع نم اذك ديري نولوقيف ًاًقاش
 بتكف ٍةعمُجلا ةالص دعب الإ هيلع ْمّلَسي ملف ةمجرتلا ٌبحاص هّقحلف َنينسلا ضعب

 : هيلإ
 مدقت ْنَم يلات وهف ٌرخأت نإ كفر ّيالوم ها ملمع 6 ةهكامت ©

 51 2 53 ء:
 ملسو ىلص دقف مكتب حصب ىلُج نم زاف نإ

 ٌرشع ثلاث هللا همحر تام مث هب هللا عفن ٌيح ٍةمجرتلا هذه ريرحت دنع وهو

 . يفلأو نيتثمو نيرشعو عبرأ 1774 ةنس َناضمر



 يناعنصلا مث يمهنلا حلاص نب دمحم ا

 «””يدارجلاب فورعملا ُيناعنصلا مث يمهنلا حلاص نب دمحم - 0١

 يفلأو ةئمو نيعبس ١١1/٠ ةنس ًابيرقت دلو « ٍةلمهملا ٍلادلاو ءارلاو ميجلاب

 دافتسا ًءاعنصب عْبسلا [ ب4١١ ] تاءارقلا خياشم خيش هّدلاو ناكو « ءاعنصب شنو

 يدديلا ىلع يراقلا هيقفلا ىلعو يلع اذه هذلو اذن م .نأشلا اذه ُبلط هب

 ةاعنص خياشم نم ةعامج ىلع تالآلا يف أرقو ٌةعامج هيلع التو « اهنقتأ و عبسلاب

 انخيش ىلع ًاضيأ ةقفلا أرقو ةبلطلا نم ٌةعامج [ 7١91 هيلع أرقو اهيف دافتساف

 يف يلع ارقد ٠ هريغو وكف مةفتملا ينادملا مساق نب ناحرلا يع ةمالعلا بسلا

 ةياغ يف هنم ةخسن نسحلا هطخب لّصحو ةبلطلا نم ةعامج عم ( راخزلا رحبلا )

 . "”هب هللا عفن ةدافتسالاو هيلع ةوالتلل هًدِصقي نم عفني ٌلختشم نآلا وهو «ٍنُْحلا

 () 2يناعنصلا ُئيماصعلا حلاص ّْنِب دمحم 7

 نم ةعامج نع ذخأ مث . 0*2[ بفلأو ٍةئمو نينامثو ٍنامث ١١84 ] ةئس يف دلو

 ةظفاحو ٌداقنم ٌدُكفو ٌداَقو ٌنهذ هلو ء لوصألاو ثيدحلا يف ىلع أرقو « ملعلا لهأ

 )١( مقر 555/5 ) رطولا لين +1465 (.

 . فلأو نيتئمو نيسمخو ىدحإ ١501١ ةنس يف هللا همحر يفوت مث (1)

 . 7١1”ص راصقتلا . ( 101 مقر 577-558 7/5 ) رطولا لينو . ( 177/1) مالعألا (5)

 : هصن ام ( ب ) شماه ىف (4)

 ثلقنت مث : ظفاحلا اذه ةمجرت يف هللا همحر يريبزلا يرابلا فظل نب دمحأ يضاقلا لاق
 خطلتو هيامدث كلس يف طرخناو ٌدمحأ نب هللا دبع يدهملا مامإلاب لصتا ىتح ٌلاوحألا هب

 هفوقوب سانلل هّضرِع لحأو « ملعأ هب هللا ام هيلإ عسانلا بنو هؤامدن هيسلاجم ثول نم

 رارقإلا ىلع هلمحو هتحتما نسح نب هللا دبع ٌرصانلا ٌمامإلا فلختسا املو « مهتلا فقاوم
 وزال ٌريغ وهو هتيالوو همز ريغ يف ببسلا عوقو عم ٌدحلا هيلع ىرجأو ركتسملا برشب

 نب دمحم يداهلا مامإلاب لصتا مث «٠ هتناب ءاضق ىلع هل لماحلا هاوه الول هلصأ ىلع

 هللا هظفح رصعلا مامإ ةلود يف يفوتو يدهملا نب ٌيلع يدهملا مامإلاو هللا همحر ٌدمحأ

 .. دارملا ىهتنا خلإ فلأو نيتتامو نيدسو ثالث ماع ةرخآلا ئدامج ٌرهش
 .[ ب ] نم ةدايز (5)



 راعشألل ٌظْفحو ٌقئاف خيراتلا ىلع ٌحالطاو « ٌةرهام قئاقدلا يف ٌةمهافو « ٌةرهاب

 ٌدودعم وهف ةلمجلابو « ةيعْذْوَل مظنلا يف ٌةحيرقو « ٌةيوق لّسرتلا يف دي هلو « ٌقئار
 ّىلإ هلو . هُسينأ هتقرافمب ٌحّمسي الو هّلسيلج ٌلَمي ال نم وهو « ءابدألاو ءاملعلا يف
 ٌةَعودْوَم يهو « مهقوف نم الو هلاثمأ نم هاوس هيلع ريلقي ال ٌةيرثنو ٌةيمظن ٌةحّراطم

 « ٍةئادّحلا مايأو بابشلا ناوُقنُع يف وهف اذه عمو ع يتابتاكمو يراعشأ عومجم يف

 ةركاذملا دنع هنم ُرهِبثي ثيحب مالكلاو تالآلا ملع يف ةكاردإ يوق ىتح بّردت دقو

 . هلاثمأ نم سانلا ىف رّثكو هدوجوب هللا لّمج « ءاملعلا رباكأ نم ريثك

 : هّلوق ٍةقكاف لاسر ّىط يف ّيلإ هبتك ام
 اهلامج يلاعّملا كنم ْتّمِدع الق

 اهّلامث يلايللا كنم ثّدقف الو

 هتيينأ كنم ٌبارحملا دقف الو

 اهّنيَّزر ؛بانملا كنم ثدققف الو

 لا اهّديمع كنم ًءاعنص ثدقف الو

 اهيرك ٌفشاكو اهاَنُع جّرفم

 ٌدحاو وهو ًادحاو هنم ٌنيعلا ىرت

 لا ٌتكاس ةّرفملا ايغأ نأ َرْي

 اهلقأ نع ٌعَقْضِم ايْغَي ٌمراكم
 بوم لفعل ًاقارشإ كسمشلا وه

 نم مظعتسُي امم اذهو

 : هّلوق ّيلإ هبتك

 ينملا ٌرد لا اهيأ اي

 ةلمج نمو

 ٌقِنوُم كتاقب يف اهابُر ٌضورف
 قردغُم نهين ٌمجلا كادت ُتيغف

 قرشم كهجو رون نم هٌزالذلف

 قروت كلجر ءطو نم اهداوعأف

 قدنخو اهيلع ٌروس هّماج يذ

 اوقرطأ ثداوحلا مص نم ٌموقلا اذإ

 قليق هيبنج نيب ْنكلو ًالامك

 قهيفتملا ةراسثرسقلاالو باوج

 قّلْغُم مفي يو قيطنم د ٌروَصحُيو
 بس وس 0 .

 قرسم لصجيو هنم همضوسب

 ٌريبكلا ٌرُدِصلا اهيأو و
 5ٌيرسلاو ٌوبانملا هتعع لطب ثرّخف نم َريخاي

 ) )1١لهجيو : لصألا لعل .
 ..فلأو نيتئمو نيتسو ثالث ١1517 ةنس ةرخآلا ىدامج يف يماصعلا ظفاحلا تام (؟)



 دنهلا كلم يدنهلا هاشقلقط نب دمحم 0/1

 ْزِيِبَت وأ ٌروث ٍنالبجلا هَّمْلِح يهاضيال نَم
 ريزغ م ب 2 رحب هدوج يواسي ال نم

 (1)دنهلا 5 يدنهلا هاشقلقط نب دمحم -46؟

 نأ ىلإ لّقنتف ٍدنهلا بحاص كيلامم نم ًايكرت هوبأ ناكو هيبأ نع ٌةكلمملا ذخأ
 حتفو « ٍدنهلا راطقأ ُدئاسو ٌدْنسلا اهنم ناكف ًادج هثكلمم ثعستاو ةنطلسلا ّيلو

 ًاعضاوتم ًاداوُج ناكو ٍةيرق ففالآ ٌةعست حتف ام ةلمج نإ لاقي ىتح ًةريبك يتاحوتف
 ٌنصخش هل ىدهأ هنأ ملعلل هتبحم نمو « ةمكحلا يف ًاكراشم ةيفنحلا هقفب ًاملاع

 ميظع لامب هزاجأف ٍدحاو دلجم يف ٌيوّمحلا توقاي طخب انيس نبال ءافشلا ٌييمجع
 يف ٌرْضم بحاص رصانلا ىلع ٌباتك دروو . دثكأ وأ لاقثم فلأ اتئم هّرّدق نأب لاقي

 ةرم هيلإ زّهجو . رانيد فالآ ةثالثب مْوُق رهوجب ٍةعصرم ٍلاقثم افلأ اهّمنز بهذ ٍةملْقم

 نم ثقل دق اًفُح ٌرشع ةعبرأو ةقئافلا ةرخافلا ةيدنهلا ليصافتلا نم َيلمُأ دق ًابكرم

 كلذ َيمثف ًاضعب مهّضعب لّثقف اوفلتخا هّلسُد نأ قفتاف كلذ ريغو ساملا صوصف

 غلبف ةيدهلا ىلع [ 7٠١ ] ىلوتساو اولتق نمب نيقابلا لتقف ٍنميلا بحاص ىلإ
 . هّْحرش لوطي ام ىرجو كلذ ىنعم يف نميلا ٌبحاص بتاكو بضغف ٌرصانلا
 لاقيو هل ٌتلَّصح ةّلهِل ٌثّدح وهو هبْلُص ىلع َيوُك هنأل ًائينِع هتكلمم ةعّس َمم ناكو

 يفو « ليف ٍةئمُعْبسو ُكفلأ هل ناك [أ0١١ ] هنأو بفلأ ةئمّتس تغلب هّركاسع نإ

 ناكو « هريغل عمتجي مل ةيثك ٌددع ءامدُتلاو ِءاملُعلاو ءامكحلاو ءابطألا نم هتمدخ
 هضرأ يف هللا ةفيلخ ٍنامزلا ٌردنكسإ مّلاعلا ٌناطلس « هدالب ٍربانم ىلع هل بّطخَي
 . ةئمعبسو نيسمخو نيتنثا 07 ةنس دودح يف ( هّتافو ) تناكو

 . (1549 مقر 450/8 ) ةنماكلا رردلا (1)



 فران ميادلا دبع نب ىسوم نب ميادلا دبع نب دمحم

 نب ميادلا دبع نب ىسوم نب ميادلا دبع ْنِب ذمحم -

 ُسمشلا َميهاربإ نب ةمحر نب دمحم نب سراف

 (7يوامربلا لصألا ْينالقسعلا يميعنلا هللا دبع وبأ

 نيتسو ثالث 77 ةنس ةدعّقلا يذ فصتنم يف دلو ٌئعفاشلا ٌيرهاقلا مث

 نبا ٌناهربلا مهنم ةعامج ىلع ثيدحلا عمسو ٌباش وهو لغتشاو « ةئمعبسو
 هجوت مث يقارعلاو نّقلملا نباو ينيقلُيلا سرد رضحو ّيشكرزلا ٌرْذبلا مزالو ةعامج
 ىّدصتو ةرهاقلا ىلإ داع مث سرادم يف سّردو كلانه ًةبلطلا أرقأو ّقشمد ىلإ

 يف ًءاسؤر هتبلط راصو هتيِص راطو ُسانلا هب عفتتاو فينصتلاو سيردتلاو ءاتفولل

 ضعب يف سردف سدقلا ىلإ هجوتو كلانه ملعلا ٌرشنو رواجو جح مث هتايح
 اهنم ٌفيناصت هلو « كلذ ٍريغو ةيبرعلاو هلوصأو هقفلا يف ًامامإ ناكو . اهسرادم
 هقفلا لوصأ يف ٌةيفلأ هلو ( ةدمعلا حرشو ) يتادلجم عبرأ يف ( يراخبلا حرش )

 ٌةيدرولا ٌةجهبلاو ِكلام نبال ٍلاعفألا ةيمال ٌحرشو ضئارفلا يف ٌةموظنمو اهُحرشو
 ملو يونسألل ٍتاَمِهُّملا صخلو ةيوبنلا ةريسلا يف ًارصتخم لمعو روذشلا ٌدئاوزو
 ىدامُج ٌرشع ّيناث سيمخلا موي يف تام ىتح ًاسيردتو ًافينصت ملعلا رشنب ًامئاق لّزي

 يف هثذمالت رشتنا دقو « سِدقملا تيبب ةئمزامثو نيثالثو ىدحإ 8١ ةنس ةرخآلا
 . مهيلت ٌةقبط مث مهئقبطو ٌيدابعلاو يوانُملاو ٌيلحَملا مهنمو قافآلا

 ("'مساقلا نب لقوتملا نب ديز نب دمحم نب ٌبرلا دبع ْنِب دمحم ديسلا 0

 نم ةعامج ىلع أرق مث . فلألاو ٍةئملا دعب نينامثلاو نيعبسلا نيب ًابيرقت دلو

 مجعمو .(116 مقر 5875 - 58٠/9 ) رطولا لينو .(1854 - 188/5) مالعألا )١(

 .(1ا70 مقر 789-181 /0/) عماللا ءوضلاو . ( 18411 مقر 588/5 ) نيفلؤملا

 نونكملا حاضيإو )١85/5(. نيفراعلا ةيدهو .( 19ا/0/) بهذلا تارذشو

 . ( 5١4 /*” ) رمغلا ءابنإ . ( 18١5و 5707/4

 . ( 40امقر 787 /50) رطولا لين (0)



 , دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم 7

 يف دافتساف ٍلالجلا هللا دبع نب ٌىلع ةمالعلا ديسلا ىلع هتءارق ٌرثكأو ٍملعلا لهأ

 راصو ثيدحلاو هقفلاو ٍريسفتلا ملع يف أضيأ أرقو ةليلج  ًةدئاف اهلك ةيلآلا مولعلا

 مولعلا عاونأ يف هنع اوذخأو ٌةبلطلا هيلع فكعو ءاعنصب ٍملعلا خياشم نم نآلا

 ليلق قالخألا ٌنسح ريسيلاب ايندلا نم عناق ٌمضاوتم ٌنكاس وهو . هب اودافتساو

 هعومجم يف هنأ لصاحلاو ةرظانملاو ةلداجملل ضّرعتم ٌريغ هينعي ال اميف يضوخلا

 ةبلطلاو رجح دجسم يف هلزنم يف ّيقبو مامإلا لآ هيلعام كرت دقو ريظنلا ليلق
 سيردتلاب ٌةقرغتسم هتاقوأ لكو « ٍروكذملا دجسملا ىلإو هناكم ىلإ هنودصقي

 . ©0هلاثمأ نم بفيرشلا تيبلا اذه لهأ يف هللا رثك ةبلطلل

 دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا ذبع ْنِب دمحم -7

 نب قلاخلا دبع نب ضّوع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نبا
 "'نابعش نب ىسيع نب نسحلا نب ىسوم نب نيحي نب معنملا دبع 0020 مما. هيد 8 . 30 .٠

 ٍنب نمحرلا ٍدبع نب دمحم نب هللا دبع ٍنب ةحلط نب حون ٍنب دمحم نب ًدواد نبا

 يرهاقلا مث يرّضملا مث ٌيرُكبلا ءاقبلا وبأ ٌلالجلا هنع هللا يضر قيدَّصلا ركب يبأ

 ةئمنامث و عبس 41/ ًةنس َرْفص يناث يف دلو . يركبلا لالّجلاب ٌفورعملا ٌيعفاشلا

 ينيقلُبلا ت0 يوامربلاو نابللا نب طبس سمشلاو يرابلا دبع يقتلا ىلع أرقد

 عيقتو يرفُلا نبال نضورلاو ينيقلتلل بيردتلا تفعبو يزيربتلا مَ رصتخمو ٌيعرفلا

 عفرتي ناكو ةيعفاشلا ٍهقف ظفحب هرصع يف دّرفتو ٌيراخبلا حرش يف عرشو بابللا
 ٌةِفاشي ناكو [ 77١ ] هيف هّئِراقي نم ٍدوجو مدعل ٌّنفلا اذه يف هرصع لهأ ىلع

 . فلأو نيتئمو نيتسو نيتنثا 177 ةئس يف هل مجرتملا يفوت مث قف

 . (« ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نونظلا فشكو . (74 مقر 585 1584 /ا/) عماللا ءوضلاو )1١944/5(. مالعألا (؟)

 نونظلا فشكو 1١88476(. مقر ”940/5) نيفلؤملا مجعمو )١1847/5(.

 .(988/5؟ )و( ١507و 5٠١/١ ) نونكملا حاضيإو .( 1755و 16415/1)



 1/1 دمحأ نب رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم

 مهتالص نالطبب زئانجلا ىلع ةالصلا يف هيلع نومّدقتي نيذلا رباكألا نم ةعامج

 سلجو هتهج يدابعلا كرتف هقوف سولجلا نع يدابعلا عفادو كلذب ٌقحأ هنأب هنظل

 هناكم سلجو يقتل هدّبجف ينصحلا يقتلا عفاد يدابعلا نأ امك ىرخأ ةهج يف

 سيمخلا موي.ةمجرتلا ٌبحاص تامو ملعلا لهأ نم ٍلاعفألا هذه لثمل بجعأف

 ٠ قئمزامثو َنيعستو ىدحإ 44١ ةنس ٍرَخآلا عيبر فصتنم

 نب دمحأ نب ّرمع نب نمحرلا دبع ْنِب دمحم 401

 نب يلع نب ميهاربإ نب يلع نب نسحلا نب + ميركلا دبع نب دمحم

 ينور زقلا يلخعلا فلذ نيب نب فلذ نب دمحأ

 را نك « ةئمّتسو نيتسو تس 77 ةنس دلو ءاملعلا نم ةعامج هحرشو
 ل

 مِدَق مث نيرشعلا نود وهو مورلاب َء ًءاضقلا ّيلو ىتح هقفتو لغتشاو هيخأو هدلاو

 ةيبرعلاو ٌلوصألا نقتأو نونفلا ىف يف لغتشاو اهلهأ نم ةعامج نم عمسو َقْشمد

 ةرشاعملا ليمج داريإلا نسح ًاهوفُي ًاحيصف ًايكذ امهف ناكو ٌنايبلاو َيناعملاو

انلا هبلط مث يرصص نبا نع مث هنع بان ّقشمد ءاضق هوخأ يلو املو
 ههفاشو ٌرص

 هنأ قفت قفتاف عمججلا موي يف رصانلا ىلع هٌمودق ناكو ( 714 ) ةنس يف ماشلا ءاضقب

 غرف امل مث لعفف ةعلقلا عماجب َبطخي نأ هرمأف هلوصو ةعاس رصانلاب عمتجا

 نظي نكي ملو [ ب5١١ ] رفسلا رثأ ىلع هنأب رذتعاو ٍناطلسلا دي لّبقف ")6 لزن ]

 نوثالث لاقف نيدلا نم هيلع مك هلأسو ٌناطلسلا ءركشف ةباطخلاب هرُمأي ٌناطلسلا نأ

 (017) ةنس يف يعدتسا ىتح ماشلا ءاضق يف ٌرقتساف « هنع اهئافوب رمأف ًافلأ

 مظعو « ٍناسحإلاو ٌربلا ريثك ًاحّدَمُم ًاداوَج ناكو « ةيرصملا ٍرايدلا ًءاضق ّيلوو

 )١( ةاعولا ةيغب )١/١83  لا١١ مقر 5١1(. نونظلا فشكو )١/49779( و)05١١9/5(.

 يفاولاو .001/1) نانجلا ةآرمو .(18/5”7) ةرهازلا موجنلاو .(19؟/5) مالعألاو:

 تايفولاب )١47 /8 مقر ؟١71880 4(. .(؟ مقر 1-5 /4) ةنماكلا رردلاو

 .[ب] نم ةدايز (؟)
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 هثالوأ ناكو ًةعافش هل ذري ال ٌناطلسلا ناكف « ةيرصملا رايدلاب هتيالو يف هّردق
 ٍرايدلا ءاضق نع ِهفرَص ٌببس كلذ ناكف ثادحألا ةرشاعمو ةوشّرلا يف نوفرسي
 هنأ اهيفو ناطلسلا ىلإ ٌةصق هيلع ٌتعفُرو ةيماشلا ٍرايدلا ءاضق ىلإ داعو ةيرصملا
 دسلا ُبتاك اهلّمأت مث ٌةعامج اهتباتكب ٌناطلسلا مهّتاف لعفيو لعفيو ٌرمخلا بّرشي
 مث ٌيدْنه اًهبتاك نأ ملعف فاقلا ّناكم فاكلاي يونوكلا ٍنيدلا ءالع اهيف دجوف
 كلت رّوزف مالك يضاقلا نيبو هنيب عقوو ّقشمدي ًانكاس ناكف هودجوف هنع اوصحف
 لام4 ةنس ىلوألا ىدامُج ففصتنم ةمجرتلا ُبحاص تامو هريزعتب رمأف ًابذك ةصقلا
 . ةئموْيسو نيئالثو عست

 نب نامثع نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع ْنِب دمحم -

 20ععفاشلا ُيرهاقلا لصألا يواخشسلا نيدلا سمش دمحم

 نم ًاريثك ظفحو ٍةئمئامُثو نيثالثو ىدحإ 81 ةنس لوألا عيبر يف دلو
 ينيقلُيلا حلاصو ّيلبثحلا ماشه ٍنبا ٍلامجلاو رّضح نبا ىلع أرقو « تارصتخملا

 يف هب جّرختو هب عفتناو همزالو رجح نباو مامهلا نباو ينُمّشلا و يوانُملا فّرَّشلاو
 نع ذخأو لزانلاو يلاعلا َعِمسو هيف بّردتو هتيلكب نأشلا اذه ىلع لبقأو ثيدحلا

 خياشم نع ذخأو ّجح مث « « خيش ةئمعبرأ اوغلب ىتح اهيحاونو ٌرضمب هرصع خياشم
 ًطايثوو ليلخلاو سدّقلاو ةيردنكسإلا ىلإ لحتراو هنطو ىلإ داع مث نيدملاو ةكم

 نم ظفحو ٌنارقألا قافو ٍنأشلا اذه يف عّربو ّرضمو ماشلا تاهج رئاسو قشمدو
 هلهأو وه ( 800 ) ةنس يف جح مث هرصع لهأ نع ًادّرفتم هب راص ام ثيدحلا
 ىلع ٌثيدحلا ىلمأو ةرهاقلا ىلإ داع مث نيمرحلا لهأ هب عفتناو رواجو هُدالوأو

 رواجو تارم ّجح مث هب ْسانلا عفتناو ٠ مهخياشمو هخياشم ٌرباكأ هيلع ناك ام

 تارذشو .( 54 5/١ ) ةرئاسلا بكاوكلاو ١(. مقر ”؟ - ؟/4) عماللا ءوضلا )١(
 نيفلؤملا مجعمو .(؟755و ؟9//7) نونكملا حاضيإو . (17- )1١5/48 بهذلا

 .( ١8995 مقر )399/9 0١



 نع ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم

 يف هخويش مجارت يف ًاباتك عمجو ثيداحأ هخويش نم ةعامجل جّيخو تارواجُم
 يف هتايورم تسرهفو يواخسلا هنع فخأ نميف يوارلا ةيغب هامس تادلجم ثالث

 دلجم يف ّيوونلا يعبرأ ٌجيرختو « تادلجم يف ًةركذتلاو كلذك ٠ تادلجم ثالث

 (ميعُت يبأل َنيِلاعلا ثيداحأ ٌجيرختو راكذألل رجح نبا جيرخت ٌةلمكتو « بفيطل

 بيرقتلا حّرشو محض [؟755 ] دلجم يف ( ثيدحلا ةيفلأ حرشب تيغملا ٌحتف )و

 ( للهلا يف يطْقَرادلا باتك صيخلت يف لمألا مولب) و. دلجم يف يوونلل

 نبال ةدمٌعلا حرش حاضيإ يف ديفملا ٌلوقلاو . دلجم يف يذمرتلل َلئامشلا ٌحّرشو

 يف يقيم خيرات ىلع ٌليذ هلو . هلوأ نم ٌريسيلا هنم بتك . ديعلا قيقد

 عبرأ يف عساتلا ٍنرقلا سأر ىلإ ةئمئامثو نيعبرأو ٍسمخ ةنس نم ثداوحلا

 ىلع ُليذلاو . تادلجم عبرأ يف ( عساتلا نقلا لهأل عماللا ٌءوضلاو ) تادلجم

 يدّرجلا نبال ءاَقلا تاقبط ىلع ٌليذلاو . دلجم يف َوصم ةاضقل رجح نبا خيرات

 نماثلا نرَقلا لهأل تايفّولاو يبهذلل مالسإلا لود ىلع ٌليذلاو 27 دلجم يف ]

 يف ٌفّئصمو ( ممألا تايفو يف ملألا نم يفاشلا ) هامس تادلجم يف عساتلاو

 يف رخآو . دضعلا ةمجرت يف رخآو ماشه نبا ةمجرت يف ُرخآو ٠ يوونلا ةمجرت

 هسفن ةمجرت يف رخآو . مامُهلا نبا ةمجرت يف رخآو . رجح نبا ٍظفاحلا ةمجرت

 يف ( يبرع نبا مذ يف يبنُملا لوقلاو ) تادّلجم ةدع يف ( طيحملا خيراتلا )و

 يفو ةلوطم ةمجرت هسفنل مجرت دقو « فينصتلاب لئاسم ًةدع درفأ دقو . دلجم

 نم ٌةعامج هب هحدم امو هتافتصمو ها ءورقمو هخويش ٍدلعو عماللا ءوضلا هفنصم

 دهف نب هللا ٌراج ٌخيشلا ه هذيملت لاق ىتح ٍرباكألا ةمئألا نم وهف ةلمجلابو . هخويش

 لاق : هصن ام عماللا ءوضلا يف هسفنل ٍةمجرتلا بحاص ةمجرت بقع هبتك اميف

 هركذ امب قيقح ةمجرتلا بحاص انّحيش نإ ٌييكملا ٍدهف نب هللا راج ٌخيشلا هذيملت

 هّلثم نيرّخأتملا ظاَفُحلا يف َرأ مل ميظعلا هللاو ""'دقلو ٍةنسحلا فاصوألا نم هسفنل

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.

 هللاو ينإو وأ هللاوو لصألاو « ةدئاز اهلعل (؟) .
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 يف ٌففصْنم هنفب ٌفراع وهو هّدهاش وأ هتافلؤم ىلع علطا نم لك كلذ ملعيو
 يف همسا راطو هنفب درفنا هنإ هتمجرت يف لاق ثيح يذج هللا محرو . همجارت
 « انميو اماش ابرغو قرش راط اهنم ديثكو هريغ يفو هيف هافصم ترثكو هب قافآلا

 ّنسحأ الو ًافينصت ٌرثكأ الو هلثم ٍثيدحلا مولع فرعي نم نآلا ملعأ الو
 ُديلا هلو « قافرلاو ةبلطلاو خياشملا نم قافآلا ٌءاملع هنع اهذخأ [2١7 كلذك ]و
 راشي هيلإو ٠ ليدعتلاو حزجلاو ةاورلا لاوحأو و لاجرلا ءامسأب ةفرعملا يف ىلوطلا
 اذه كلس هلثم ٌيِبهذلا ظفاحلا دعب تأي مل ء ءاملعلا ٌضعب لاق دقلو «٠ كلذ يف
 فّلخي ملو [أ١١1] هدْقف ىلع ُسانلا َفِسأو ثيدحلا ٌنف تام هدعبو َكلسملا
 . هلثم هدعب

 دحألا موي رصع يف ةفيرشلا ةنيدملاب ةريخألا هترواجم يف هتافو تناكو
 نكي مل ولو ٠ دهف نبا هركذ ام ىهتنا ةئمعئستو نيتنثا ١ * ةنس ٌنابعش ٌرشع ّسداس

 ىلع ليلد ّمظعأ ناكل ( عماللا ٌعوضلا ) الإ فيئاصتلا نم ٍةمجرتلا بحاصل
 هتاظوفحم ٍلحأ لك ةمجرت يف دّرسو ةيمالسإلا ٍرايدلا لهأ هيف مجرت هلإف « هتمامإ
 بولسأو ٍنسح طمن ىلع هتافوو هدلومو هلاوحأو هتافنصمو هّحويشو هتاءورشمو
 هترئاد ٍةعّسو كلذب هتطاحإ نم بّجعتيو ٍنأشلا اذهب ةفرعم هيدل نم هل رهبني بفيطل
 انرايد يف اميس ال - ٌلجرلا فرعي ال دق هنإف « سانلا لاوحأ ىلع عالطالا يف
 اذه َّنَرَق نمو « كلذ ريغ نع ٌالضف هيخأو هيبأ وأ هنبا تاعومسم َعيمج - ةينميلا

 نبا هخيشل ةنماكلا ررّدلاب عساتلا ٍنرَقلا لهأل ةمجرتلا ٌبحاص هلعج يذلا ٌباتكلا
 هخبش فّنصم ىلع ةمجرتلا بحاص ٍفّئصم لضف فرع ةنماثلا ةثملا لهأ يف رجح

 يف رجح نبال ٌرْذُعلا لعلو « ايرثلاو ىرثلا نيب ام توافتلا نم امهنيب دجو لب
 ةنس نيرشعو ًاعبس الإ ةنماثلا ةئملا يف سعي مل هنأ اذه يف هذيملت نع هريصقت
 ٌدِهاشم وهف ٌةنس نيتسو ًاعست ةعساتلا ةئملا يف شاع هنإف ةمجرتلا بحاص فالخب
 ٍةمجرتلا ٌبحاص نإ مث « نماثلا ٍنرقلا لهأ بلاغ دهاشي مل رجح ُنباو هلهأ بلاغل

 . كلذل[ب 1 يف 4(



 الئ يدنهلا نيدلا يفص دمحم نب ميحرلا دبع نب دمحم

 نم عيمجل مجرت لب عساتلا ٍنرقلا يف تام نمب 27[ روكذملا ] هباتك يف دّيقتي مل

 تام نمل الإ رردلا يف ْمِجرتي مل رجح ُنباو رشاعلا نرقلا ىلإ شاع نمم هيف دجُو

 قئافلا باتكلا كلذ ناص ةمجرتلا بحاص نأ تيلو « نماثلا نرقلا [ 777 ] يف

 دقو « ٌحلاص ٌدِصقم هل ناك امبر نكلو هئارقأ نم ءاملعلا رباكأ يف ةعيقولا نع
 امك هلاوقأ بلاغ نع جؤخي ال راصف رجح نبا ظفاحلا هخيش ٌةبحم هيلع ثبلغ

 يقارعلا هخيش ٌةبحم يمثيهلا ىلعو ةيميت نبا هخيش ٌةبحم ٌِدقلا نبا ىلع ثبلغ

 ةيقفلا يدنهلا نيدلا فص دمحم نب ميحرلا دبع نب دمحم -

 '"”ئلوصألا يعفاشلا

 همأل هدج نع ذخأو ةئمّتسو نيعبرأو عبرأ 544 رخآلا عيبر يف دنهلاب دلو

 ةئمعست هاطعأو رْفظملا همركأف َنميلا مدقو ( 557 ًةنس بجر يف هدلب نع جّربخو

 لخد مث هّمالك عمسو نيعبس َنبا اهب ىأرو رهشأ ةثالث ةكمب ماقأف جح مث رانيد

 ّمدقو ( 1405 ) ةنس اهنم جرخو ةيمورلا ّدالبلا لخدو ( 5191 ) ةنس يف ةرهاقلا

 سرادمب سّردو عماجلا يف دعقو ٌّيراخُبلا نب رخفلا نم عمسو :اهنطوتساف ٌقشمد

 ٍنيدلا لوصأ يف فنصو « ءارقفلل ّربلاو ٍنيدلاو ٍريخلا عم ىواتفلا ىلع بتكو

 نْيع ةيميت نبال سياجملا ٌضعب دقُع املو ( ةياهنلا ) هقفلا لوصأ يفو ( قئاقلا )

 روفصعلا ّلثم ثنأ : ثحبلا ءانثأ يف ةيميت نبال لاقف هترظانمل ةمجرتلا ثحاص

 قعسو ةيميت ٍنبا نونف ةرثك نم ىأر امل كلذ لاق هلعلو انه ىلإ انه ىلإ انه نم طرت

 هنونف يف الإ مامإلا كلذ ةرظانمل ء ءفكب سيل ٌلجرلاو « ةيمالسإلا مولعلا يف هترئاد

 الإ نآرقلا نم ظفحي ناك ام هنإ : :ليق اذهلو « اهاوس نع ًاّيرع ناك دقو اهفرعي يتلا

 ّرفص رخآ يف يفوتو ٍداصلا ٍديدشتو ميملا حتفب صَل أرق هنأ هنع لقت ىتح هَعبُر

 . ةئمعْبسو ًةرْشع َسمخ ١10 ةئس

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.
 مالعألا (؟) )9/7٠٠١(. ةنماكلا رردلاو ) ١4/4 ١5 تايفولاب يفاولاو . (؟594 مقر

 )  714/6مقر 150٠ ( . مقر 507/5 ) نيفلؤملا مجعمو 115015(.
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 ©)يدِشْرُملا َميهاربإ نب هللا دبع ْنِب دمحم ٠

 التو ميحرلا ٍدبع نب ءايضلا ىلع هقفلا أرقو ةئمتسو نيعبس 17١ ٍةئس دعب دلو
 دشرم ينب ةينمب ةروهشملا هتيواز يف عطقنا مث هقفتو خئاصلا يقتلا ىلع عبسلاب
 نم هب رم نَم ّلك معطُي ثيحب مهتفايضو سانلا ةمدخ يف ٌةّمِهو ٌلاوحأ هل تناكو
 , عاذو اذهب رهتشاف هرطاخ يف عقي ام دحأ لكل مدقيو ٍريثكو ليلقو ٍريغصو ريبك
 ضعب عم بهذب هيلإ ثعب ًناطلسلا نإ ىتح ًائيش دحأل لبقي نكي مل كلذ عمو
 فلأ ىلع ةدايز موي لك يف قفنُي ناكف ٍةذمالتو ةريبك ةئيه يف ّجحو هبي ملف هئارمأ
 نم لك ناكو' « ًارائيد نيرشعو ٍةسمخ وحن هّنميق ام ٍلايل سمخ يف قفنأو ٍرانيد
 ةلمج نمو . هديغو سانلا ٍدِّيس نبا مهنم كلذ لاز هب عمتجا اذإ هيلع ركُي
 ةعامجلاو ًةعمجلا ٌّسانلا يلصيف بيطخلل ًاربنم هتيواز يف نأ هيلع اوركتأ ام
 هيف ٌليواقألا تفلتخاو « لاوحأ بحاص ناك : ٌنبهذلا لاق . مهعم يلصي الو
 0[ هسفن يف ] نيدراولا مُدخي ناكو ٍةمعطألا راضحإ يف ُبئاجع هنع ىكحُيو
 حطسلا ٌميدع ىوعدلا ٌليلق ناكو « رطاوخلا ىلع مّلكتيو ًائيش دحأل لبقي الو
 اهلُخدي الو هتولخ نم ةرخافلا ةمعطألا نيرضاحلل جِرخُي ناكو دقتعملا ّنسح
 ناك ىتح ًادج ةلودلا يف هنأش مّظعو ًامودُحم ناك هنأ يل رهظي يذلاو :لاق . هٌريغ
 ربا ركذو . اهّدر نوعيطتسي الف ٍةلودلا ٍنايعأ رئاسو ٌرسلا بتاك ىلإ هتقرو بتكي
 يف هلثمي عمسُي مل هنع ىكحُي يذلا نأ دازو « مدقت ام ّوحن هتمجرت يف هللا لضف

 *يش اهيف دجوي ال لمرلا قيرط يف ةريغص ةيواز يف عطقنم لجر نم ٍرهدلا فلاس
 يهتشي مهنم ٍدحاو ٌلكو ٌةعامجلا هيتأي ناك هنأ َعئاذلا َمياشلا نأ عم عاونألا هذه نم
 لكل رضحأو ةهيِنُم باغ اورّضح اذإف َّقْشمد وأ ةرهاقلا يف الإ دجوي ال امم ًائيش
 [با1١١]5لو ٌمداخ هل سيلو هسفنب هُرِضحُي ناك ام ٌرثكأو « حرتقا ام مهنم ٍدحاو

 . (1741 مقر 455/5 ) ةنماكلا رردلا (1)
 . هسفتب [ ب ] يف (5)



 1*0 مساقلا مامإلا نب نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم ديسلا

 سانلاب هراهن ٌرثكأ هلاغتشا عم ران ٌدِقوَم الو ٌةفرعم الو ٌةرْذُق الو ٌحاَبط هل فرُع

 نأ نم دب ال هاتأ نَّم ٍدحاولا مويلا يف ف هاتأ ول لب تقو نود تقوب كلذ صتخي الو

 اهعويشو اهّراهتشا ّنكلو ةفزاجم نم اهذثكأ ولخي الو : لاق هيهتشي ام هل ٌرِضَحُي

 ىلإ ٍةطساو ريغب مهل كلذ ٌعوقو ٍةعونتم ةعامج نع ىكح مث ًالصأ اهل نأ ىلع لدي
 هنإف ةوف يضاق هب هذمي ناك هب يتأي ناك ام َعيمج نأ ٌموق [774] معز دقو :لاق نأ

 ببسب ٍةلودلا بابرأ نم ٌدحأ هلزع ىلع ردقي ال يضاقلا ناكف خيشلاب صتخي ناك

 هاعرت ٌالولاو ةعارزلاو ةراجتلا نم رثكأو هدي تطسبناو هّبدم تلاطف خيشلل هتبحُص

 لبقي نم نَم يقلت الإ ٌلغش هل نكي ملف هنرئاد ثعستاو لاوحأ ثمنف خيشلاب ههاجل

 كلذ خيشلا ىلإ لسرُي مث هرطاخ يف ام ىلع فِقي ىتح هُثداحيو هلزنُيف خيشلل ًارئاز

 هذه كلس دقو . فلكتلا نم اذه يف ام ىفخي الو هيلإ جاتحي امب هّدميو تارامأب

 ةمجعملا حتفو ميملا مضب عّرَشُملا ونب مهل لاقي ٍنميلا ةفّرصتم نم ٌةعامج ةقيرطلا

 يف ٌةبيرغ ٌثيداحأ مهيلإ نيدراولا سانللو ةلمهم نيع مث ةروسكملا ءارلا ديدشتو

 ملو « اهُحرش لوطي ٌصصقو ٍةمجرتلا بحاص نع فصُو ام وحن نم هنوّري ام حرش

 نم ٌمالك كلذ ىلع لدي امك ةمجرتلا بحاص لبق دحأل ةقي ةقيرطلا هذه لثمب عمسُي

 ىكحو ةئمعُيسو نيثالثو عبس 70/ةنس ًناضمر يف تامو « هيرصاعم نم هل مجرت

 نورضحي مهنأو ٌمِهُم رمأ ضّرع هنأ هلوح نم ىلإ لسراف ةيفاع يف ناك هنأ ئبهذلا

 . هللا همحر ًاتيم هودجوف هوبلطف أطبأف هّتولخ لحدف اورّضحف

 نيسحلا نب هللا دبع ْنِب دمحم ديسلا

 ")دمحم نب مساقلا مامإلا نبا

عئص ىلإ لقتنا مل اهلهأ نع عورفلا ملع ذخأو ٍرامذ ةنيدمب دلو
 ىف أرقو ءا

 يف مهلا روظنملا املا لآ رباكأ دحأ راصو اهب الا 5 ةساير هب هيلإ تهتنأو ٍةدع نونف

 )1١( فرعلا رشن ) #/ ١974 -  18١0مقر 494 ( .
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 مهميظع ةمجرتلا ٌبحاص ناكو مامالا لآ رباكأ نم ٌةعامج هتعاط نع جرخ نيسحلا

 ًامِرْكُم !هيلإ ًابسحم مامإلا نوك عم مهعم جرخف مهيف ةفالخلل لهؤملاو مهميعزو

 نيجراخلا نيبو هنيب ٌفالتخالا لصح بحرأ دالب ىلإ غلب املو « هنأشل امظعم هل

 هتقرافم ىلع فتأتف ةفالخلل ءريغ اوحشر دق مهنأ ىلع لدي امب هل اوحصفأو هعم
 تس (1171) ةنس يف كلذ ناكو كلانه تامف ضرمو كلذل بهتلاو , هتاطوأل
 ًاًيلع ّيضاقلا اهب حراط يتلا ة ٌةديصقلا هنمف ع ٌنسح ٌمظن هلو يفلأو ةئمو نيثالثو

 : اهُعلطم (”تسنعلا

 هيوار تنأ اميف ةبحألا نم هيف نمو يل علس ثيداحأ رّرك

 ىلع نب ديعس نب هللا دبع نب دمحم - 5

 2”لصألا ْيبطرقلا يناسملتلا دمحأ نبا

 نم نيرشعلاو سماخلا يف دلو « ةطانرٌغ مث ةسول مث ةَّلِطَِلُط اولزن هٌفلس ناك
 ينبب نوفرعُي ًاميدق هُفلس ناكو « ةسولب ةئمعبسو ةرْشع ثالث /17 ةنس بجر
 رهتشاو . ىلعألا هّدج ديعس ىلإ ةبسن بيطخلا ينبب نوفَرعُي اوراص مث « ريزو
 ىلع ةيبرعلاو َنآرقلا أرقف أشنو بيطخلا نب نيدلا ناسلب ةمجرتلا ٌبحاص
 رباج نب هللا دبع يبأ نم عمسو . . راجنلا نب هللا دبع يبأو يَرُج نب مساقلا يبأ
 نب ئيحي نع باسحلاو ّقطنملاو بطلا ذخأو « بانجلا نباب بدأتو ٍةدع ةعامجو

 قافو داجاف لّسرتو هيف عّربف رعشلاب علوتو ٌبطلا يف زربو فوسليفلا َليَذُه
 رمحألا ٍرصن نب ديلولا يبأ نب فسوي جاجحلا يبأ ناطلسلاب لصتاو « هئارقأ

 . 218٠0  ١الا/ "+ ) فرعلا رشن يف اهيلع يسنعلا رعاشلا درو ةديصقلا رظنا 2(
 نيفلؤملا مجعمو . ( 110 /5) مالعألاو . ( 115١ مقر 474 - 459 /) ةنماكلا رردلا (5)

 ةيدهو .(1544/5-149) بهذلا تارذشو ١47555(. مقر )5/ 410 - 44١
 .(5//1539-1548) نيفراعلا



 ,أ6 يلع نب ديعس نب هللا دبع نب دمحم

 تام نأ ىلإ « بانجلا نب نسحلا يبأ دي تحت نم هبتكتساو هنم بّرقتو هحدمف

 ةرازولا م وسر هيلإ فاضأو سلا ةباتكب ٌلقتساف ماعلا نوعاطلا يف نسحلا وبأ

 نبا لتُق املف « هكلمي ام عيمج يف هبانتساو كولملا ىلإ ةرافُتسلا يف هلمعتساو

 بتكتساو هترازَو ىلع بيطخلا نبا رمتسا دمحم هبا ماقو ( 758 ) ًةنس جاّجحلا

 هل ٌزتهاف هحدمف هّدجنتسيل سافب يسؤملا نايع 27[ يبأ ] ىلإ هلسرأ مث هريغ هعم

 ىلع ضبق ةنطلسلا ىلع ٌيعامسإ هوخأ بلختو دمحم عل املف « همارك] يف غلابو

 نم اهلثم سلدنألاب نكي ملو هتمعي لصاتساو هت ناك نأ دعب ةمجرتلا بحاص

 تدرو نأ ىلإ ًانوجسم ةمتساو نجُسو تالوقنملاو [ 776 ] ٍراقّعلاو تآلَغتسُملا

 « ةلودلا ةملاسم يف ًاطرش هّصالخ لعجو هيف نايع يبأ نب ملاس يبأ ٌةعافش

 ىلإ القتناو اصخف نجسلا نم جاجحلا يبأ نب دمحم ٍناطلسلا ّصالخ كلذكو

 ىلإ ٍةمج ةمجرتلا ٌبحاص لقت مث ؛ ٠ امهماركإ يف غلابو ساف ةنيدم يف ارقتساف نايع يبأ

 هٌعايِض هيلع تّدُرف ةيناث ٌةرم ملاس وبأ هل عّفش مث اهلاَمُع همركأف َشكاَرم ةنيدم
 ٌبحاص هيلع مدقف ةنطلسلا ىلإ دمحم [أ7١١] ناطلسلا داع نأ ىلإ َةطانرَعب

 ًايضار ةيافكلا ىلع ًارصتقم كلذ رشابف هباب ءارو ام هدّلقو همركأف هلهأب ةمجرتلا
 ةيواز ٌرمعو « قحلاب اعداص هلاوحأ عيمج يف ىّنأتلل ًارجاه بايثلا نم نودلاب

 نيبو هني عقر ان ىلإ كلذ ىلع لزي ملف هدي ىلع هناطلُس رومأ ثحلصو ةسرّمو ١

 يف ٍروكذملا نامثع يفن ىلإ تدأ ٌةرفانم تاءارقلا خيش ٌرمع نب ئيحي نب ٌنامثع

 ىلع هاطلس لبقآو هل افص قولا نأ بيطخلا نبا نظف ( 704 ) ةنس َناضمر رهش

 رخآ يف رعشتس رعشتساو «ةدتسحلا نم هيف ةلاقلا ترثكف « ةكلمملا ريبدتب وه درفتاو وهلا

 صالخلا يف لّيحتلا يف ذخأف ةردابلا يشخو ناطلسلا ىلإ هب اوّعس مهنأ ِرمألا

 روغفلا قت ديرب هنأ ارهظت جرو « هب قاحللا يف ساف بحاص ملاسابأ لسارو

 ساف ةنيدم لخدو ةتْبس ىلإ | ّرحبلا بكرف حتفلا ليج ىذاح ىتح لزي ملف ةيبرغلا

 اهب ىرتشاف « ٌبتاورلا هل ىرجأو هماركإ يف غلابو ملاس وبأ هاقلتف ( 75 ) ةنس

 )١( ب ] نم ةدايز [.
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 ْنِذَأ ىتح ٍدمحم ٍناطلَسلا دنع هب اوعّمف سُْنَدنألاب هءادعأ كلذ غلبف نيتاسبو ًاعايض
 اوتبثأو هيلإ بسنُتو هنم رٌدصت تناك تاملكب مكاحلا سلجمب هيلع ىوعدلا يف مهل
 ىلإ بوتكملا ًةروص اولسرأو « هيد ةقارإو هتقدْنزب مكحف هب مكحلا هولأسو كلذ
 لق يدنع مادام امأف مكدنع وهو هيلع كلذ متمقأ اله لاقو ملاس وبأ عنتماف سان

 َّنَطْلست املف« ملاس وبأ تام نأ ىلإ سافب هتلاح ىلع ٌرمتساف هيلإ لصوي
 كلذ غلبف نجّسو هيلع ضبق ىتح هب اولازي ملف هٌؤوادعأ هب هارغأ هدعب سابعلا وبأ

 نؤأ ىتح هب ْلَّري ملف هببسب سابعلا يبأ ىلإ هللا دبع ابأ هريزو لسرأف ةطانرَغ ناطلس
 ٍناطلسلا سلجم يف هللا دبع وبأ ىوعدلا رشابف « يضاقلا دنع هيلع ىوعدلا يف مه“
 مث ةبوقعلاب مث مالكلاب يضاقلا هرّرعف هيلع ثتبلَأ يتلا تاملكلاب َةنّيبل ماقأف
 اك املف نق فلا نم جرخأو قي اليل مي دعب جلا يلع قرف « « نجسلاب
 تّدوساو هّرعش قرتحا دقو هترفُح ىلإ ديعأف ًاقورحم هربق ريفش ىلع دجُو دغلا نم
 هّلتق اودارأ نأ دنع ملكتو « ةئمعّبسو نيعبسو تس 777 ةنس يف كلذو هّثرشب
 : اهنم يتلا تايبألا

 ثوفي ال نم َناحبسف تافو -بيطخلا نبا بهذ ادهلل لقف
 ثوميال نم ّمويلا ٌتّمشي لقف هب مكنم تمشي ناك نمف

 جنرفإلا كلم ىلإ ًالوسر ههّجو ٍرمحألا َنبا نأ ينابصقلا دمحم ٌخيشلا ركذو
 ىلع لمتشي هطخب بيطخلا نبا نم ًاباتك جنرفإلا ُكلم هل جرخأ ٌعوجرلا دارأ املف
 اذه ّلثم هل لاق هتءارق نم ْعَرف املف هايإ هأرقأف ةغالبلاو ٍنسحلا ةياغ يف رثنو مظن
 يف ( جاتلا ) ةمجرتلا بحاص تافنصم نمو . هبايثو هتيحل ّلب ىتح ىكبو لتقُي
 ءابدأ مجارت ىلع نالمتشي ناباتكلا ناذهو ( رهازلا ليلكإلا ) و ةنماثلا ةئملا ءابدأ
 ( رض ينب ةلود يف رصعلا ٌةفرط ) هلو ٌعوجسم مالكلا نم امهيف ام ٌعيمجو برغملا

 ننّسلا ىلع روهمجلا لمح)و نيدلجم يف هرعش ٌناويدو تادلجم ثالث

 ةلالع يف بارجلا ةضافن )و نادلجم بطلا يف ( يفسويلا ) و ( روهشملا
 عمُج ول « رثنو ٌةزوجرأ ( لودلا مظن يف للا مقر ) و رافسأ ةعبرأ ( بارتغالا

 1 : همظن نمو « تادلجم ةرّشع ىلع دازل
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 [ 17511 رامضملا ٌربخآ ُفَرَعُي قبسلا مّدقتم :ىجأ مل ْنأ ينّرض ام

 ٍرادج ساسأ يف زنك ٌبرلف ًعقلب ةغالبلا عبر ادغ نئلو

 : همظن نمو

 ْعسَّنملا كبح نع يب قاض دق ْمَثر يداؤف فانكأب نماي

 ْعِنُم ىّرهو ٌعاطم حش ءاوعرا الو ىودج يل كيف ام

 حفن ) ىمسملا باتكلا هبقانم يف يرّقملا فلأ يذلا وه ةمجرتلا بحاص لعلو

لؤملاو ( بيطخلا نب نيدلا ٍناسل بقانم يف بيطلا
 فلألا دعب نيدوجوملا نم ُف

 نم وه ةروكذملا ةفصلا ىلع هلتقو . عامسألا فيشيام هنساحم نم فصو دقو

 الب نيملسملا َءامد اهب نوقيرُيو ةيكلاملا ٌةاَضُق اهُبكتري راص يتلا تافزاجملا كلت

 عينص نم كلذ نأ بير الف ًاقّرحُم ربقلا ريفش ىلع هٌدوجو امأو . ناهرب الو ٍنآرق

 تليق دق ضرألا نإف « هب نحنا ام ةحص ىلع يلد هيف الو مج سيلو هئادعأ

 . نارْفكلا نيطاسأ ٌرئاسو َناماهو ٌنوعرف

 نيدلا فرش مامإلا نب هللا دبع ْنِب دمحم ديسلا -

 2"'ئيحي نب دمحأ ّيدهملا مامإلا نب نيدلا سمش نبا

 ماجسنالاو ٍةقرلا ةياغ ىف ٌتاحشوم هرعش ٌبلاغو « ديجملا ٌروهشملا ٌدعاشلا

 : ٌثتايبألا هذه ٍبْذعلا همظن نمو ليم اهيلإ سانللو

 ّصملاو مُئللاب اهقير نم 2ىّوجلا لبأ تب يتلا يدفأ

 [ ب1١١ صْوَقلاو ٌضعلا ٍدثأ هيفو اهّدخ اوأرامل اهل اولاق

 صرُخ ىلع رُّعشأ ملو ُبمن مهل ُتلاقف كيّدخب اذام

 ملعلا رجهو . ( ؟5717/5) نيفراعلا ةيدهو . ( 14178 مقر 547/5 ) نيفلؤملا مجعم قفز

 هلا رداصمو . ( 7/87 مقر 15-7 /# ) نغألا ضورلاو . ( ١ مقر ال7 7
 م نغالا ض م

 . ( 5١-54 /4 ) رثألا ةصالخو . 75ص يبرعلا
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 صخر وفرت ٌدحخخ معان ىلع يضعو اهيذخ َنئمح اي
 ٌصَقلاو ةردلا ىلع هآ ٍوَرُد ىلع ٍتوقاي ْصْقك

 : "0اهُعلطم يتلا ٌةديصقلا هرعش نساحم نمو

 يبججحت رودبلل انلقف ثّدبو يبنلا ىلع لص نضغلل لقف :ثرطخ

 «مذكذ مّدقتملا رّهطملا نب هللا ففطل نب ىسيع ديسلا هرعش َناويد عمج دقو

 نب هللا فطل ل لآ دنع ءاعنصب ماقأ هنأ ٍناويدلا كلذ يف هنع هاكح ام ةلمج نمو
 « لازغ اهُمسا ٌةيراج ىرتشاف ٍةيِرَس ةيراج ىلإ | جاتحاف ؛ سينألا نع ًايلاخ رّهطملا
 ىرأ يديس اي '"')[ هل ] لاقو هللا فطل نب ؛ليعامسإ ماألا ضعب يف هقطالف شبح
 عجر املف « ل يعادم كلذ لاق ةشيحلا يف تدلوأ دق اهلعلو ةئسُم ةيراجلا هذه

 ٍتْذلَو لهو ةريبك وأ ٌةريغص ةشبحلا نم تّججرخ له ةمجرتلا ُبحاص اهلأس
 هنأو ةشبحلا يملسم نم ٌلجر وهو ًادحاو ًادلو اهديسل ْثَدلو اهنأ هتربخأف
 اننإو يتغيب مل تلاقف اهعاب فيكو هكلم نع اهجورخ ببس نع هلأسف ٌلضاف
 ّصصالخلا عطتسأ ملو يصوصللا ينذخأف هتيب ىلإ | هناتسب نم ٍمايألا ضعب يف ينلسرأ
 يهو اهأطي نأ هللا نم ًافوخ هلقع لِهّذو هَل ريغت كلذ عمس املف ء ينوعابف مهنم

 يف اهتقداص دق اذإ | امأ ٌملاعلا كلذ هل لاقف « ءاملعلا ضعب ىلإ كلذ اكشف مارح

 ّماعطلا رجهو هذجو ديازتو َسيأ كلذ دنعف اهنع ٌثفكلا ٌبجاولاف مالكلا
 لاقو ًامتأم ُثدّقعو تيبلا يف نم تكبأ ةميظع ةخرص ْتَحرِص كلذب اهربخأ املو

 : اهلوأ ةحشوم ٌةديصق اهيف

 نيعلا يكاب ٌنارهس كيلع ينأ لازغ اي ْملعي هللا

 مامإلا نب هللا ديعل اهعلطم هللا همحر فلؤملا ركذ يتلا ةديصقلا هذه نأ حيحصلا )١(
 لاقتنا انه ام لعلف هل مجرتملا دلاو وه هللا دبعو نيدلا زع هونص هب حدتمي نيدلا فرش

 . ملعأ هللاو نهذ

 ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 .[ب] نم ةدايز (؟)



 7 دمحأ نب ةريهظ نب هللا دبع نب دمحم

 هوربخأف اهرب نع ثحبلل ديبز ىلإ لسرأ مث
 نم بره اهنأ مهل خص هنأ

 اهب عتمتو هيلع ناك ام ىلإ داعف برحلا راد نم ًايناث تع مث تثتراوأ اهديس

 . هعّروت ىلع لدث ةصقلا هذهو « هب تعتمتو

 فلأو ةرشع تس ٠١١5 ةنس ىلوألا ىدامُج يف هّنوم ىسيع ٌديسلا ختأو

 نيبو [ ”71] هنيب ٌثعقوو ادئاز دايم ةيفوصلا ىلإ ةلئام تناك ةمجرتلا ٌبحاصو

م ةليوط ٌةرعاشم ببسلا كلذب دمحم نب مساقلا مامولا
 98 نآلا سانلا يديأب 5 ةدوجو

 ةريهظ نب ةيطع نب دمحأ نب ةريهظ نب هللا دبع ْنب دمحم - 4

 ©2)يشرقلا دماح وبأ ٌلامجلا ناميلس نب دمحم نب قوزرم نبا

 رطفلا ٍديع َةليل دلو « ةريهظ نباب هفلسك فرعيو ٌييعفاشلا يكملا ٌيموزخملا

 او ا م جتسف نيسمخو ىدحإ 0١ ةنس

 رصتتي ملو لوصألاو عسلاو ءازجألا لضح ب 01 ةعامج ) هل زاجأو يرش

 يريونلا ىلع ّرصمب اهأرقو نونفلا يف كلذ نوضغ يف دهتجا لب ةياورلا ىلع

 يعرذألا ىلع ّقشمدبو مهريغو نّقلملا ٍنباو ينيقلبلاو يكّتلاو ٌيقارعلا نيزلاو

ع ٍبّقلو هدلبب ةيعفاشلا ٌةساير هيلإ ثهتناو « نونفلا يف عّوبو قعامجو
 زاجحلا ملا

 ٍنميلا دالب نم ىوانفلاب دّصقو سدو ىتفأو نيعبسلا دعب ملعلا رشنل ىّذدصتو

نس نيعبرأ ّوحن ملعلل ًارشان رمتساو
ّرشو هيلإ اولحرو ةبلطلا هيلع محّدزاو 

 ىطق ح

احلا هنع ذخأ نم ةلمج نمو « ريغصلا يواحلا نم
 نب دمحم ٌةمالعلاو رجح نبا ٌظف

ع سداس ٍةعمجلا ةليل يف ( تامو ) هُرُكذ ٌمّدقتملا ُيزولا ٌميهاربإ
 ةنس ناضمر ٌرْش

 . ةئمئامثو ًةرشع عبس 4١7

 رمغلا ءاينإو ١14(. مقر 47/80 عماللا ءوضلاو . 1186-1515 /ا/) بهذلا تارذش )١(

 (:ةه/*



 دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم اود

 دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ْنِب دمحم 6

 دمحم نب قيفوت نب دومحم نب روصنم نب فرش نبأ
 20 يعْرُزلا نيدلا مجن هللا دبع نبا

 يناثلا تبسلا موي دلو نولُجع يضاق نباب فورعملا ٌييعفاشلا ٌيقشمدلا مث
 اهب أشنو ّقشمدب ةئمزامثو نيثالثو ىدحإ 8١ ةنس ٍلوألا عيبر نم نيرشعلاو
 يئاورّشلا مزالو ًاباتك نيرشعو نينثا ىلع ٌةدايز تارّصتخملا نم ًاريثك ًائيش ظفحف
 نبا ىلع أرقو « ًةرهاقلا مدقو يّرغلا لضفلا يبأو ينامزكلا ًءالعلاو مولع ةدع يف
 ٍنونفلا بلاغ يف زّيمتو « مهريغو ينمُشلاو مامُهلا ٍنباو ٌينيعلاو ٌيلحملاو رجح

 ( جاهنملا ٌحيحصت ) اهنم ٌفيناصت هلو ٠ ةيمأ ينب عماجب رذصتو َنطاومب سّرردو
 ( جاهنملا ىلع ةضورلا دئاوز يف جاتلا ) و طّسوتمو رصتخمو لوطم يف

 عيمج ىلع لمع لب . ٍةسارك ةئمعبرأ وحن يف جاهنملا ىلع هقلع ( ريرحتلا )و
 مل « مهفلا ٌديج ًاطباض ٌةَجُح ًانقثم ةمالع ًامامإ ناكو ةيشاح وأ ًاحرش امإ هيظفاَحم
 ًاظفل ٍنونفلا راضحتسا ىلإ ةبسنلاب ةيرضملا رايدلاب الو هرظاني نم ماشلاب نكي
 ٌييواخسلا كلذ ىنعم ركذ « هنم ٌنتمأ وه نَم قيقحتلا يف دجوي دق ناك نإو ىنعمو
 . ةئمزامثو نيعبسو ٌّتس 47/5 ةنس ٍلاوش ٌرشع ثلاث نينثإلا [ ٠١١8| ] موي تام

 ©7يناعنصلا مث يسْبكلا يرابلا بفطل نب هللا دبع نب دمحم ديسلا 7

 بتك ىلع ّبكأو كرفاو ًابيصنو ًاكرابم ًاظح هنم لانف َملعلا بلطو "”ةنس دلو

 مقر ة1/- 937/8) عماللا ءوضلاو ١45898(. مقر 4460 - 4414/7 ) نيفلؤملا مجعم )١(
 ( ؟80و ملال" و 8566 )١/ نوئظلا فشكو .( ١١6١ مقر ) نايقعلا مظنو . ( /١91

 نيفراعلا ةيدهو . ( 08ا4//7 ) نونكملا حاضيإو .(9١هإالو ١مذالهو 08/5١١)و
 . ( 758/50 مالعألاو . ( 5١9/10

 ملعلا رجهو .. ١ص نميلا ءاهقف تاقبطو . ( 454 مقر 75810 585/7 ) رطولا لين فق
 1١١(. مقر ١الهال/4)

 . لصألا يف ضايب (؟)



 دمحأ نب دمحم نب هللا ديع نب دمحم
 الوأ

يحشلا عرولا لهأ نم وهو ُسانلا هنع ذخأو ٌريسفتلا بتكو ةرهطملا ةنسلا
 ح

 وهو حلاصلا فلسلاب ءادتقالاو رشا ركذ ىلع ةموادملاو ةدابعلاو حيحصلا نّئستلاو

 لهأ قبطأ دقو « ايندلا نم تجر هّئسلاج اذإو لجو زع هللا ٌتركذ هّتيأر اذإ نمم

 (ّيلع) امهو ِهتْمَسو هيذه يف هطّمن ىلع ِنارَخأ هلو « هلضف ىلع رصعلا

 ٌرْشع يناثلا ٍنرقلا ءاملع نايعأ نم هللا همحر مهذدلاو ناكو ( يرابلا فطل )و

 ىلإ دابعلا ةيادهو ركنملا نع ىْهنلاو فورعملاب رمألاب نْيمئاقلا نمو هلضافأو

 هلِجُِيو همظعي هللا همحر ٍنيسحلا نب ُسابعلا ٌيدهملا ٌمامإلا ناكو « ٍةنسلاب لمعلا

 هب طيح ال ام هلل اهيف ماق يتلا عئاقولا نم هلو « هيلع هلديو هيلإ هدِشرُي امب لمعيو

 هل تمدقت دقو هللا همحر اهرخافمو ًَءاعنص تانسح نم وهف ةلمجلاب . رضحلا

 نيث 0و ثالث 1577 ةنس يف هللا همحر ( تام ) مث باتكلا اذه يف ٌةلقتسم ٌةمجرت

 . 27[ ٌجحلا ] هلوخد دنع فلأو نيتئمو

ب فسوي نب دهاجم ِنب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع ْنِب دمحم 47
 ن

 2”لصألا يومحلا هللا دبع وبأ ئصشلا يلع نب دمحأ نب دمحم

 نم لوألا رشعلا يف دلو . نيدلا ٍرصان نباب ٌفورعملا ٌئعفاشلا ٌعيقشمدلا

هب أشنو « ٌقشمدب ةئمهبسو نيعبسو عبس 10 ةنس مرحملا
 ةتارصتخم دع ظفحف ا

و هيللب خويش نع [ 7183 لّمحو
 ىلإ لختراو هريغ ةءارقو هتءارقب اهيلإ نيمداقلا

 يجيارسلاو ةيرصانلا بيطخ نبا هخويش نمو « اهريغو ةكمو بّلحو ٌكبلعي

 اهلوح امو هدلبب هيف هيلإ ٌراشملا راص ىتح هب رهتشاو ثيدحلا َّنف َنقتأو امهذيغو

ينامث مهلعجف هخويش ٌثاقبط اهنم ففيناصتلا فنصو رمانلا هنم دافتساو
 . تاقبط 

 دلوم يف يداصلا ٌدروم ) و . رافسأ ةئالث يف ( راتخملا دلوم يف راثآلا ٌمماج )و

 )١( جحلل [ ب ] يف .
 ص ظاحلألا ظحلو . (7180  ؟47/9) بهذلا تارذشو . (779/6) مالعألا (0)

 مقر 401 /" ) نيفلؤملا مجعمو . (716 مقر -٠١5 /8) عماللا ءوضلاو . ”31

 .( 1١97 /5) نيفراعلا ةيدهو . ( ١ 1"عم



 . ةسارك نم لقأ يف ( ىق قئالخلا ريخ دلوم يف قئارلا ٌظفللا )و ةسارك يف ( يداهلا
 ناك وشاعلا ] لضفب مرحملا ٌظفللا )و ٠ ( لوسرلا جارعم يف لوصألا جاهنم )و
 حيحصل يراقلا حاتنفا )و ٠ ( ةفرع مدع لضف يف سلجم )و . ( مرحملا
 ٌةمجرتو ٠ يرادلا ميمت ٌدنسمو . ( دالوألا دقف نع دابكألا ٌدري )و ( يراخبلا
 « رافسأ ةثالث يف ( لاجرلا ءامسأ يف هيتشملا ٌحيضوت )و يدنكلا ّيدع نب رْجُخ
 دوقع) اهامس ٌةزوجرأو . ( ماهوألا نم ٌئبهذلا هبتشم يف عقو امب مالعإلا )و

 اهَحرشو ظافحلا يف ىرخأو ٠ رضتخمو لّوطم يف اهّحرشو ( رثألا ملع يف رّردلا
 . ًاضيأ اهحرشو تيب بفلأ وحن . ( نايعألا توم نع نايبلا ٌةعيدب ) و . ًاضيأ
 ( ةرْجهلا ثداوح يف .ةركفلا ©[ ةعاربو 1) . ( ربنملا فصو يف ربنعلا ٌفْرَع )و
 يف عزز ٌّمأ ثيدح ٌحرشو ( ةمايقلا موي نازيم يف ةمالسلا جاهنمو ) . ًاضيأ ٌمظنو
 ٌريغو . ( ىسومو ّمدآ "'[ ٌحاجن ] هيلع لكشأ نمع ىسوُبلا ٌلاوز )و ٠ َسيرارك
 نم ىلع رفاولا ةرلا ) فص هنوكل يراخبلا ٌءالَعلا هيلع ماق دقو تافلؤملا نم كلذ
 ىلع درلاك كلذ ناكو ( رفاك مالسإلا خيش هنأ ةيميت نبا ىلع قلطأ نم نأ معز
 كلذ يف زواج مث ةيميت نبا ىلع نيركتملا مظعأ نم ناك هنوكل يراخبلا ءالعلا
 ُثداوح كلذ ببسي ثقفتاو ٠ كلذ نع هللا هناص ةيميت ٍنبا رفكب ىتفأ ىتح ٌدحلا
 هيلع ىنثأ دقو ةبلطلل ًاديفم ًاظفاح ًامامإ ةمجرتلا ٌُبحاص ناكف ةلمجلابو . ٌةعينش

 عيبر يف تامو « يزيرقملاو ٌيبلحلا ناهرُبلاو رّجح نباك هيرصاعم نم ٌةعامج
 : هنمف ٌُمظن هلو ةثمئامثو نيعبرأو نيتنثا 347 ةنس يناثلا

 ْماهِس هانّس نم يبلقب ىمر ناش غم جنرطشلاب ُتبعل
 مالسلاو هب يدجو نم ٌثمف هّدخ ىلع ٍتاماش ثدجو

 . ءاروشاع [ ب ] يف قفل

 . ثعاوب [ ب ] يف قفز



 نوع يناميلا يسنآلا مشغلا هللا دبع نب دمحم

 ©20يناميلا ٌيسنآلا مشغلا هلل دبع نب دمحم -

 هل ٌركذ هنكلو ًةافو الو ًادلوم هل دكني ملف رودبلا علطم ُبحاص هل جرت

 ٌكوكشلا مهدنع ثرثك اهريغو َسْنآ دالب لهأ نم ةماعلا نأ ىه ٌةبيرغ ةصق

 ناشتحلاو تايحلا نم عامجإلاب هللا همّوح امل ءاهفسلا ٍٍضعب لكأ نم نؤَري امل

 نم تأي مل نإف ةماركلا هذه ليلدب قحلا ىلع مهنأ كش ال ءالؤه اولاق“[و ]

 ءاملعلا ىلع ةصقلا ثمظعف « تيبلا لهأ بهذم نع انلقتنا اهمواقي ام انئاملع

 بطح عمجب ةماعلا اورمأو اوعمتجاو ٍرامدو َسِنآو برغملا نم ٌءاهقفلا تبت

 ررشب يمري راص ىتح 9[ عسّمي ] لزي ملف هولعشأ مف ريظملا ليجلاك عدتجاف

 ةيعدأ عم كلذ ىلع اولازي ملو نآرقلا اوؤّرقو فحاصملاب ٌءاهقفلا بوقف « ٍرابك

 يف اهنم اولمحو ءاهقفلا لخدو ٌرانلا تّرفصا ىتح ةمجرتلا بحاص ٌدلاو اهجرخأ

 ٌبحاص لاق . ةصقلا ترهتش رهتساد نمو ءاملا نيب لَسْدُي امك اهيف اولخدو مهباي

 رثاوتلا ٌعلبم يدنع ثثغلبف اهنع ُثحبأ ُلزأ مل هذه تعمس املو : رودبلا علطم

 ركذو . ىهتنا مالسإلا ءاملعو زيزعلا هباتكل ًاميركتو هللا لضف نم ًاديعب كلذ سيلو

 نمز يف هّدوجو لعلو ٌديسفت هلو لئاسر ةمجرتلا بحاصل نأ ٍةصقلا هذه لبق

 هتوم خيرات ىلع ٌتفقو مث هتافوو هدلوم خيرات مدقت دقو ''”رودبلا علطم بحاص

 هل لاقي لحم يف ةعال دالبب ربُقو [ ب4١١ ] بفلأو نيعبرأو ثالث ٠419 ٠ ةنس يف

 . داوذلا وئب

 )١( يبرعلا ركفلا رداصمو . 7/88 مقر ا/ا/-171/ ) نغألا ضورلا ص5١ .

 .[ ب ] نم ةدايز (0

 . رعستي [ ب ] يف (9)

 - ا١51١/ه طوب لاجرلا يبأ نب حلاص نب دمحأ خرؤملا ةمالعلا وه (4)

 .(ا١541



 8 دمحم نب دمحم نب معنملا دبع نب دمحم ا”:

 دمحم نب دمحم [ ؟19 ] نب معنملا دبع نب دمحم 5

 ©”َيرْجْوُجلا ليعامسإ نب معنملا دبع نبا
 ( 88١ ) ةنس نيدامجلا دحأ يف دلو ٌئعفاشلا ٌيرهاقلا مث نيتلمهُمو نيميجب

 ًاريغص ةرهاقلا ىلإ اهنم لوحتو رجوج اهدعب يتلا يف ذ وأ ٍةئملامثو نيرشعو ىدجحإ
 ٍمامُهلا ٍنباو يريوُثلا نع ذخأف نونفلاب لغتشا مث تارصتخملا نم ًاريثك ظفحف
 ٍنبا ظفاحلاو ينيقلُبلا ملعلاو يكّشسلا يفّرشلاو يجايفاكلاو ّيلّحملاو ينُمّشلاو
 دِصقو هيلإ ٌةبلطلا بِغرو سّردو كلذ نع فّقعت مث ٠ ءاضقلا يف بانو ءارجح

 كلاسملا ليهست ) هامس ًاحرش بيقتلا نبال ( كلاسلا ةدمُع ) ىلع بتكو ىواتفلاب
 تادلجم عبرأ يف يزتقُّملا نبال ( داشرإلا ) حّرشو دلجم يف ( كلاسملا ةدمع ىلإ

 نيحرش ( ةيزمهلا ) عّرشو ًارصتخم ًاحرشو ًالّوطم ًاحرش ( بهذلا روذش ) حرشو
 ًاعضاوتم ناكو ( ىرقلا ّمأ حرش يف ىرقلا ٌريخ ) امهدحأ ىّمس ٌلّوطم امهدحأ
 نع ذخألا يف اوسفانتو ةبلطلا هيلع ف دقو ء ءيش يف أتم ريغ هسفنل ًنهتمم
 طلغ نايب يف ٌيرِهْوَجْلا ٌظفللا ) هامس ًاباتك فنصف ملعلا له أ ضعب هيلع أّرجتو
 موي يف ( تامو ) هيلع ٌدرف ةمجرتلا بحاص ةذمالت ٌضعب بدتناو ( يرجوجلا

 . ّرطمب ةئمزامثو َنينامثو مست ( 884 ) ةنس بجو ٌرشع ّيناث ءاعبرألا

 ٌلامكلا دوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمتم -
 ©9تفنحلا ُيرهاقلا مث لصألا ْئيساويّسلا مامهلا ْنبا

 نم ٌةدع ظفحو ًاريغص ةرهاقلا مدقو ةئمعبسو نيعست (ا/0٠9) ةنس دلو

 نيفلؤملا مجعمو . ( 740مقر 155 1772/8) عماللا ءوضلاو .(؟هذ/5) مالعألا (0)
 .(1"غةو 51١1و +17١ /5 )و ( 18/١ ) نونظلا فشكو . ( ١447 مقر 459/9 )
 . ( )73١17/5 نيفراعلا ةيدهو . ( 588/9 ) نونكملا حاضيإو

 ص ةيهبلا دئاوفلاو . ( 701 مقر ١1 -7117/8) عماللا ءوضلاو .( 590 /7) مالعألا )00
 159 1١53/9 ) ةاعولا ةيْغبو . ( 599  ؟8+59/ا/) بهذلا تارذشو . 12١1-8

 )7١١/5(. نيفراعلا ةيدهو . ( ١4444 مقر 479/7 ) نيفلؤملا مجعمو .( 18١ مقر



 لوو لامكلا دوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم

 لهأ ضعب ىلع أرقف بلطلا يف عرش مث هرصع خويش ىلع اهضّرعو تارصتخملا
 يطاسبلاو مالسلا دبع نب زعلا ىلع أرقف ةرهاقلا ىلإ عّجر مث اهيلإ داع نأ دعب هيلب

 أرقو سدقلا ىلإ رفاسو ًةعامُج نب ب ٌرعلاو يقارعلا ٌيلولاو يدنهلا لالجلاو ينُمّشلاو

 ةياورلا ملع نم رثكُي ملو هريغو رجح نبا ظفاحلاك ةعامج نم عمسو هئاملع ىلع

 مهضعب لاق ىتح ٌماتلا لضفلاب هيلإ ريشأو َنارقألا قافو مولعلا نم نم هريغ يف رّحبتو

 قيقد ناكو . هُريغ اهب موقي نَم اندلب يف ناك ام نيدلا ُجَجُح ْتِبلَط ول : هقح يف

 ناك ثيحب مهادع نّمع ًالضف هّحويش رّيحُي ىتح ثحابملا ُقَقدي ٍرْكْفلا ّقيمع نهذلا
 . نولوقي ام نوردي ال ىتح هوحنو حالطصالا يف مهيلع ككشي

 عم ٍطرفملا لامجلا يف ٌلثملا هب برضي ْلَّري مل راطعلا نب ئيحي لاقو

 «بدألا عم ثحبلا ٍةماقتساو ةحاصفلا يفو ةنايدلا عم ةمعنلا نسح يفو « ٍةئايصلا

 زباكألا هل ّنعذأو هٌرُكَذ رهتشاو هّنيِص راطو همولعب هرصع يف دّرفت دقف ةلمجلابو

 هرّرقو سرادمب سّرد دقو مهسفنأ ىلع هخويش نم ديثك هّلضفو رغاصألا نع ًالضف
 ٍضعب دعب لاق كلذ يف ضروع املو « َةعْلخلا هسبلأو هتسردم يف يابسرب ٌفرشألا

 قشف ٌناطلسلا كلذ غلبو هب ئمرو هّئاسليط علخو اهنم هّسفن لّرع دق هنإ اهيف هسورد

 ينلاو فورعملاب ٍرمألا عم سانلا نع عمجناو ضبقناو ٌبجُي ملف هفطعتساو هيلع

 حرشك ةعفانلا فيئاصتلا فئصو « مهنود ْنِمف كولملا ىلع ظالغإلاو رّكنملا نع

 .نيدلا لوصأ يف (ةرياسملا)و . هقفلا لوصأ يف (ريرحتلا )و . هقفلا يف ةيادهلا

 اوراص ةعامج هب جّرخت دقو "''(ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك ) ثيدح يف ةزجو

 يرانُملاو رّضح ٍنباو نيدلا يفيسو مساق نيزلاو ينمشلاك هتايح يف ءاسؤر

 يضئارفلاو هقفلاو ٍريسفتلاو لوصألا يف ًامامإ ناكو ء ماشه نب لامجلاو

 لّدجلاو يقطنملاو عيدبلاو نايبلاو يناعملاو فّْصلاو رخنلاو فؤصتلاو باسحلاو

 يذمرتلاو ( 4 ) مقر ملسمو ( 514050 مقر يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي )١(

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ( 807) مقر هجام نباو ( 74797 ) مقر

 « نمحرلا ىلإ ناتبيبح « نازيملا يف ناتليقث « ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك » : هلي يبنلا

 .٠ ؟ ميظعلا هللا ناحبس « هدمحبو هللا ناحبس



 نسحلا نب حالص نب نيدلا زع نب دمحم ديسلا 1
 قّقحمو ضرألا لهأ ٌملاع هنإ : هقح يف ""”يواخسلا لاق ىتح اقيسوملاو بدألاو
 نيتسو ىدحإ 81١ ةنس َناضمر عباس ةعمجلا موي يف ( تامو ) رضعلا يلوأ
 فّلخي ملو هدقف ىلع ٌُنمانلا فّسأتو . هنود نمف ٌناطلسلا رّضحو ٌَرضمب ةئمنامثو
 . هلثم هدعي

 ريمأ نبا نّسحلا نب حالص نب نيدلا ّزع ْنِب دمحم ديسلا - ١
 قفرهز ©”ديؤملا نب لع نينمؤملا

 نع ىكح هنكلو « ًةافو الو ًادلوم هل ئكذي ملو ٍرودبلا علطم ٌبحاص هل مجرت
 ةيبجاحلا هيلع أرقو ةمجرتلا بحاص كردأ هنأ يراودلا حالص ٍِنب ّدمحأ يضاقلا
 َباتك هيلع أرق مث ٍراهزألاو رحبلا تامّدقم ضعبو لّصفملا ضعبو اهيلع هتيشاحو
 ٌةصالخ اذه «ةءارقلا لمكُي نأ لبق تام نأ ىلإ [ 770 ] راخزلا رحبلا نم ماكحألا
 ٌليكتسم اهل ٌحرش يه ةيبجاحلا ىلع اهركذ يتلا ةيشاحلاو ةمجرتلا يف هركذ ام
 دقو « حورّشلا بتكت امك نورخأتملا اهبتك مث شماوهلا يف بتكُت تناك اهنكلو
 يهو بلطلا ءىدابم يف اهنوؤرقي اوراصو روصعلا هذه يف ٌةبلطلا اهيلإ بِغر
 « يغبني امك ٍةرّوحم ريغ اهترابع نأل بلطلا لئاوأ يف ناك نمل الإ حّنصت ال
 . ؟©رشاعلا نرقلا يف ًادوجوم ناك ةمجرتلا ٌبحاصو

 )١( عماللا ءوضلا يف )771/8( .

 .(ال94 مقر خ١ الو/9) نغألا ضورلاو . (794 مقر ١74/5 ) ملعلا رجهو فهز
 . ١١١ص يبرعلا ركفلا رداصمو

 نوقفاوي مهو ةيرعشألا نمال ةيدروتاملا نم مامهلا نباو : هصنام [ ب ] شماه يف (9)
 . بسكلا يف ةرعاشألا نوقفاويو نيسحتلاو ةمكحلا يف ةلزتعملا

 ةيفاك ىلع ةيشاحلا اهنم تافنصم هلو رهطملا هدلوو نيدلا فرش مامإلا هل مجرتملا رصاع (54)
 راهزألا ةمدقم ىلع حرش هتافنصم نمو ديقعتلا نع لاخ ةرابعلا نسح بجاحلا نبا
 . لثامأ ءاملع ءالضف هدالوأو ةئمعستو نيعبسو ثالث 417/7“ ةنس هتافوو امهريغو

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 ابهاب نيدلا زع نب دمحم نب نيدلا زع نب دمحم ديسلا

 ("'يتفملاب فورعملا نيدلا رع نب دمحم نب نيدلا رع ْنب دمحم ديسلا

 ركذي ملو رودبلا علطم ٌبحاص [1114] ًاضيأ همجرت « هلبق ٍروكذملا ٌديفح

 ةيقفو نيقّقحملا ىهتنم قلطملا مولعلا مامإ لاق هنكلو « ًةافو الو ًادلوم هل

 هللا دبع ةمالعلا ىلع لّوطملا أرقو ةيبجاحلا يف يدْمَضلا ّدمحأ ىلع أرق نيققدملا

 تدب نب يلع ديسلا ىلع نيدلا مجن ّضعب ارقو نيدلا مجن ٌرثكأ هيلع أرقو الّهُملا

 قط ذخأ هنعو ٍريزولا نب ّدمحأ نب حالص ديسلا ىلع ِهَقفلا لوصأ يفو رصانلا

 فاشكلا يفو يبطشلا حالص هيقفلا ىلعو هدلاو ىلع ِهقفلا لوصأ يف آرقو ثيدحلا

 نب َدمحأ نب هللا دبع ديسلا ىلعو ّيدهملا هوُنِص ىلع عورفلا يفو هدلاو ىلع

 أرقو هريغ يفو هيف هزاجأو يفنحلا خيشلا ىلع ثيدحلا يف أرقو يدّيؤملا نيسُحلا

 ىلع ةيسمشلا أرقو ٌيمورلا يِبَلَش نب دمحم ةمالعلا ىلعو ينوباصلا ةمالعلا ىلع
 يذلا عورفلا خياشم خيش وهو . ىهتنا ٠ يرضملاو يرُكبلا نالع ِنب دمحأ خيشلا

 يلوحّتسلا ئيحي نب ميهاربإ يضاقلا هتذمالت ةلمج نمو « هيلإ مهديناسأ يهتنت

 ٌدمحأ نب ٍنسحلا ةمالعلاك نيققحملا نم ٌةعامجو يماشلا يلع نب ُدمحأ ديسلاو

 ةطساو ) هُحرشو نيدلا لوصأ يف ( يراسلا ردبلا ) اهنم ٌتافلؤم هلو لالجلا

 هتجرد ولع ىلع لدي ٌديفم ٌحِرش وهو ( رحبلا ةلمكت ) حرش اهنمو ( يراردلا

 حرشك سيردتلا بتك يف ٌةلوقنم عورفلا يف ٌراظنأ هلو « مولعلا يف هتلزنم عافتراو
 ّرشع يداحلا ٍنرقلا لهأ نم وهو ءناقتإلا ةياغ يف يهو رحبلاو نايبلاو ٍراهزألا

 نيعبرأو عست ( ٠١ م19 ةنس نابعش يف يفاولا يف يدمضلا هّنوم خزأو «ملعأ هللاو

 َرشع ينثال تام هنأ تاقبطلا يف دّيؤملا نب ب مساقلا نب ميهاربإ ديسلا لاقو بفلأو

 . ؟”ءاعنص ةربقم ةميزُخب ربُقو يفلأو نيسمخ 1000 ةنس نابعش نم امو

 نوئكملا حاضيإو .( 1 مقر 4417/7 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 579/50 مالعألا )١(

 . ( 1/88 مقر 2١/8 ) نغألا ضورلاو . ( 566/4

 ىلا لقتو َنابْهَدب فلأو نيسمخل ةنس ناضمر رهش يف هل مجرتملا ةافو نإ ليقو (؟)

 : ءاعنصب فرتخملا نابهذ مذ يف هرعش نمو ًابيدأ ًاققحم ةمالع ناكو ةاعنص ّئبرغ ٌةميزخ



 يماهتلا يمعنلا نيدلا زع نب دمحم ديسلا بوم

 ©7يماهّتلا يمعثلا نيدلا زع ْنِب دمحم ديسلا - 477
 رسكو ةلمهملا حتفب ريذتعلاب فلأو ةئمو نينامث ١١4١ ةئس ًابيرقت دلو

 رداني نم ةيحللا ردنب برقب يحو ةلمهم ءار مث تحت نم ةانثملا نوكسو ةمممملا
 نب ّدمحأ ةمالعلا انخيش ىلع عورفلا ملع يف أ رقف ًءاعنص ىلإ لحترا مث ةماهت
 قطنملاو فرصلاو وحنلا يف ّىّلع أرقف ةليوط ةدم ينمزالو هريغو يزارحلا ٍدمحم
 راصو مولعلا هذه عيمج يف زيمتو هقفلاو ثيدحلاو ٍلوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو
 ٍةماهّشلاو ٍةفعلاو عّضاوتلاو ٍنوكسلاو ٍرفاولا لقعلا عم مهيلإ ٍراشملا ءاملعلا دحأ
 لان املو . سانلا نع عامجنالاو ةعاطلل ٍةمزالملاو هتيلكب ملعلا ىلع لابقإلاو
 نم نيدوجوملا ملعأ عفادُم الب وهو ةيماهّتلا هرايد ىلإ داع لاحترالل ًاببس ناك ام

 تاّيهشلا نم هل ضضرعي اميف ٍتاهجلا كلت نم ّيلإ بتكي ام اريثكو ةيماعُنلا ةداسلا
 لئاسملا نم مهبوني اميف هيلإ نوعجريو ٍرايدلا كلت لهأ هب عفتني يح نآلا وهو
 بلطلا نم هيف ناك ام عاطقناو ةاعنص ةقرافم ىلع هِفْسَأتو هرثسحت ديزم عم ةيعرشلا
 دعب هتبارق ًاصوصخ هيلإ هدلب لهأ جايتحا دوعلا نع هقاع هنكلو ٍداهتجالا مولعل

 . نيدلا رع نب ًدمحأ هيخأ توم
 هّسفن رجّوُي راصو ًاًنس هنم ٌدبكأ وهف ( نيدلا رع نب ٌليعامسإ ٌديسلا هوخأ امأو )

 ملعلاب ٌلاغتشا هل نكي ملو ءاعنص ىلإ ٍدوعيو ماع ّلك مارحلا هللا تيب ىلإ جحلل
 دّدشت مث ةضفارلا بتك نم هبلاغ لقن فّلؤم عمجب هّسفن لغش ةبيرقلا ةدملا يف هنكل

 ٍلاَهُج ةعامج ىلع ناضمر مايأ يف ًءاعنص عماجب هعمج ام يلمُي رصو ضفرلا يف
 ةلمج نم وهو خصتني ملف هّتحصنو . هِلقع ٍةكاكرو هِلْهج عم سانلل نتف راصو

 يداورلاو اهضاير ود هللا 0 ىتفلا بسك بسكم ُثبخأ ٌنابهذ 5
 داعيم ىلع اناك امنأكف ىنضلا عم ماقسلا لح اهب دلب
 يدانلا كاذ لهأل هلإلا طخ يرش امأ ٍشاعملا ٌدَكَي اهب دلب
 يداح َمّرمزو و يرمُقلا دّرغام ةنعل موي نك ينم هيلعف

 )١( مقر رعب ) ىلعلا رجهو ,( 156 مقر 741//؟ ) رطولا لين 1١1(.



 00 يعفاشلا يورهلا لصألا يزارلا هللا ءاطع نب دمحم

 لهأ بهذم ىلإ يبغلا داشرإ ) اهتيّمس يتلا [ 1 ] ةلاسرلا يف يلع نيبيجملا

 عليز سبح يف نالا راصو بذكلاو ّبسلا يف طَرفأو ( يبنلا بحص يف تيبلا

 ( تام ) هنأ انيلإ غلب مث يتوخلا ئيحي ديسلا ةمجرت يف هحرش يتأيس ام ببسب

 ةمجرتلا ٌبحاص ( تامو ) بفلأو نيتئمو نيرشع ( ١١7١ ) ةنس لبق كلانه

 ىلوت نأ دعب َةماهت يف فلأو نيتئمو نيئالثو نيتنثا ( ١571 ) ةنس يف هللا همحر

 ١ . همايأ ةدم ٍدمحم نب دومَح فيرشلل َءاضقلا اهب

 0"2يعفاشلا يوَّرَهلا لصألا ّيزارلا هللا ءاطع نب دمحم 4/4

 نيتسو عبس 1/17 ةنس ةارهب دلو يزارلا ٍرْحْفلا ةيرذ نم هنأ ركذي ناكو

 ينازاتفتلا دعسلا نع ذخأو ًايعفاش لوحت مث افينح ناكو هدالب يف لغتشاو ةثمهتسو

 دالب ىلإ لوحتف ٌءافج هنم هل لصح مث هٌركذ مدقتملا كنلروميتب لصتاو هريغو

 0 ل

 بهذملا يف سانلا مامإ هنأو نيحيحصلا ظفحي هنأ هٌعابتأ عاشأو اهب هُرمأ رهتش

 ميخفتلا يف مجعلا ٍةداع يراج ىلع مولعلا نم كلذ ريغ يفو يفنحلاو ياش

 نع هسلجأو همركأو ٌناطلسلا همظعف ( 8180 ةنس يف ةرهاقلا مدق م « « ليوهتلاو

 يف هل بترو شامُو بهذ جرسب سف هيلع معنأو هل تَدعُأ رادب هلزنأ مث هتيمي

 نيرشابملا ءارمألا نم ديثك هعبتو مهرد يتثمو محللا نم ًالطر نيثالث موي لك

 هنأ ( اهنم ) ٌةضيرع واعد هل تناكو ةرفاولا 7"2[ ايادهلاو ] ماركإلا يف ٍتايعألاو

 متم قداخبلا خيحصو هديناسأب ملسم حيحص بلق رهظ نع نيحيحصلا ظفحي

 ُناطلسلا هل دقعف اهديناسأب ثيدح فلأ ٌرشع يتثا ظفحي هنإ لوقي ًةراتو دانسإ الب

 ًاثيدح ٌرّشع ئنث ءالمإب هومزلأو ءاملعلا عمجو هيدي نيب [ ب5١١ ] ًاسلجم ٌديؤملا

 ١51/8 عماللا ءوضلاو . (159 - 189/9 ) بهذلا تارذشو . ( 714/7) مالعألا )00(

 نيفلؤملا مجعمو .(١؟44 مقر 5/1-5) ةاعولا ةيغبو . ( "ه4 مقر ١66

 . (140-1845 /5) نيفراعلا ةيدهو . ( ١40 8ا/ مقر 4/5

 . ايادهلاب [ب ] يف (؟)



 يعفاشلا يورهلا لصألا يزارلا هللا ءاطع نب دمحم الذل

 الإ ًائيدح ُدِروي مل لب ًائيش ىلمأ الو هب ٌدارملا ٌفّرعالو كلذل ْنَطفي ملف ٍةني

 سا ما لج الو وجم كلف ىف رو ثيحب يفلح را
 . يواخسلا لاق اذك « هيلإ بسُن امم يّربتلا الإ هنكمأ امو

 نوفّرعُي ال ًاخويش ركذف ٌيراخبلا حيحصل هدنس نع لئُس هن هنأ عقو امم ناكو
 سدقلا َرظن يلو ليلقب سلجملا ٍدَّقَع دعبو مهنم دحأل دوجو ال هنإ رجح ُنبا لاقو
 (851) ةنس يف ةرهاقلا ىلإ داع مث كلذل هّجوتف ةيحالصلا سيردت عم ليلخلاو

 ملو ينيقلُبلا ناكم رضمب ءاضقلا هالو مث ىلوألا ة ةرملاك همركأو ناطلسلاب عمتجاف

 سدقلا ىلإ ديعأو هّنيب مزلو ٌةنس ٌليكتسي نأ لبق فرّصف كلذ يف ُسانلا هدَّمحي

 لصفنا مث ّرسلا ةباتك يلوف ( 8517 ) ةنس ةرهاقلا ميق مث ةيحالصلا سيردت ىبع

 رجح نبا ظفاحلا هصقتنا دقو سدقملا تيب ىلإ داع مث ٍةيعفاشلا ءاضقل ديعأو
 . يواخسلا لاق كلذكو بذكلاب هّفصوو

 انوتم ظفحي يناعملا ىلع ًاصاوغ ًاملاع امامإ ناك هنإ : ةَبْهَش يضاق نبا لاقو
 ةلاكّشلا ٍنسُحِو ةباهّملاو ةءاضولا عم مجعلا خيراوت نم ٌةلمج دّرسيو ةريثك

 ثفيناصت هل ًانئفتم ًالضاف ًاملاع ناك هنإ ٌئينيعلا لاقو . بناجلا ٍنيلو ٍةماخضلاو
 كردأ دق ناكو لاق ( مهنُملا لضف ) ىمسملا ملس حيحص حرشو قراشملا حرشك
 ًةارَمو دنقرمس 00[ دالبب ] ٌةرفاو ٌةمرُح هل تراصو ديسلاو ينازاتفتلا لثم ٌرابكلا
 لخدي ثيحب هريغ ىلع هزّيميو همرتحيو همظعي كنلروميت ناك ىتح . امهريغو
 ءاهقفلا نأ همجرت نم ضعب ركذو « تامه يف هّلسرُيو هريشتسيو هميرح يف هدنع
 ( تلق ) اهرثكأ نع هّتءارب نظلا مِئاظعب هوّمرو عينشتلا يف اوغلابو هيلع اوبّصعت
 هنوك عم مهبسانم يف ًامّدقم مهناطلس دنع ًامظعم راص دقو اميس ال ٍديعب ٌريغ اذهو
 َمسات نينثإلا موي يف ( تامو ) ببس نودب نعطلا رثؤي امم كلذ نإف مهنم سيل
 . ةئمزامثو نيرشعو عست 854 ةنس ةجحلا يذ ٌرشع

 . هددليب [ ب ] يف قفز



 بل يعفاشلا يرهاقلا يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم

 هللا دبع وبأ يعفاشلا ٍُيرهاقلا يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم . م

 «")ايندلا دنسُم ٌريبكلا ٌمامإلا

 يلمُي ًاريرض ناكو « تفئاوطلا عيمج نم ٍةقبط دعب ةقبط نسانلا هنع ذخأ

 دارأو نيترم مرحلاب رواجو هرّمع لاطو هظْفِح نم [ 755 ] ًاعيمج مالسإلا َنيواود

 رْشَع يف ( تامو ) اهزهان وأ ًةثملا زواج هلعلو عنتماف هيلإ هصاخشإ مورلا ٌناطلس

 يديأب د ٌدوجوم وهو هتاياورو هديناسأ هيف ركذ ٌعومجم هلو فلألا دعب نينامثلا

 . نآأشلا اذهب نيلغتشملا

 (”ظفاحلا هللا دبع وبأ يجورشلا كبيأ نب يلع ْنِب دمحم - 7

 ٌريثكلا عمسف ةياورلاب َينَعو ةئمعبسو ًةرْشع ٌعبرأ ١5" ًةنس دلو دماح وبأ ليقو

 نباو بيجنلا باحصأو يرضملا نباو يسوبدلاك ماشلاو ّر صم يثّدحم نم

لا ٌعيرس ناكو «ظفحلا يف ةياخلا غلب نأ ىلإ َرهمو سانلا دس ناو مئادلا دبع
 ةياتك

 ينارّبطلا مجعمك ةلوطملا بتكلا أرقو ئصحُي ال ام ّبتكو ًافيرظ ًانْيد ةءارقلاو

يلاذربلاو يّزملا هفصوو كلذ ريغو ملسم ىلع ميعُن يبأ ٍجّرختسمو ريبكل
 يممالاد 

 هنم :ًعرسأ أرقي نَم سانلا ٍديس نبا دعب ٌثيأر ام : : يدّمصلا لاق . ظفحلاب رجح ٌنباو

 مهفيناصتو مهراصعأو و مهتايَفوو سانلا مجارت نم ءيش نع هّيلأس امو ٌحصفأ الو

 ولو هّضعب بتكف تاقثلا' عمج يف عرشو يش هنع بيغي ال هظفح يف هّتدجو الإ

 .اهيف داجأ ةنيابتم ثيدح ةئم هسفنل جّرخو « ًادلجم نيرشع نم َرثكأ يف ناكل لمك

 قوذ كلذ عم هيف ناكو ٌيدفصلا لاق ٠ ؛ اهنم نيعست هنم انعمس ٌييبهذلا لاق

 ثيدحلاو ميدقلا رعشلا نم نم رضحتسي « ءافّوظلا قد ةفخو ءارعشلا م مهفو ءابدألا

 )١( مالعألا )5/ ١17١ ( . نيفراعلا ةيدهو . ( 47 94/4 ) رثألا ةصالخو )599/5( .
 )( مقر 04 08/4 ) ةئماكلا رردلاو .(؟86/1) مالعألا ١74(. نيفلؤملا مجعمو

 ) 444/8نوئظلا فشكو . ( 146784 مقر ) 11/1١ ( .



 ةزمح نب نسحلا نب يلع نب دمحم ديسلا فك

 ةبوجعأ ناكل ِهَّنس ثلع ولو ٍِظاّفحلا ةرمُز يف ٌدودعم وهف ةلمجلابو « ةريثك ةلمج
 . ةنس نيثالث نع ةئمعْبسو نيعبرأو عبرأ "44 ةئس تام هنكل ٍنامزلا

 نب دمحم نب ةزمح نب نسحلا نب يلع ْنب دمحم ُديسلا -

 ©20قداصلا رفعج نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحأ

 ًةرْشع مخ 7١6 ةنس دلو ٌيقشمدلا نساحملا وبأ نيدلا ٌسمش ظفاحلا
 بتكو ٌرثكأف هسفنب بلطو « قئالخو يّزملاو مئادلا ٍدبع نبا نم عمسو ٠ ةئمحبسو
 يف ©"”خيهذلا لاق . هريغو يموديملا نم عمسف َرْضم ىلإ لحرو غلابف هطخب
 ليصحتلا نم ةدايز يف وهو بّتكو بلط ثّدحملا ٌهيقفلا ٌةمالعلا : صتخملا
 ةركذتلا ) هامس ًاباتك عمجو ٍدنسُملا ٌلاجر عمج ريثك نبا لاقو . ةدافإلاو جيرختلاو
 نَم مهيلإ فاضأو ةتسلا يف سيل ام هنم فذحو َبيذهتلا رصتخا ( ةرشعلا لاجر يف
 ٌفارطألا رصتخاو ىثراحلل ةفينح ىبأ دنسمو ئتيعفاشلا ٍدنسمو ٍدنسُملاو أطوملا يف
 يف يكذلا ُفرعلا ) هلو مامحلا تاذل يف ٌففيطل ٌدلجم هلو ظافلألا ىلع هبّيرو
 "هلو ثيدحلا ٍراد ةخيشم َيلوو يبهذلل (ربعلا ) ىلع ٌليذ هلو ( يكزلا بّنلا

 ننس حرش يف عّرشو ماهوألا نم ًاريثك هيف نيب ( نازيملا ) ىلع [أ١١٠ ] ٌقيلعت
 سمخ 1/16 ٌةنس َنابعش رخآ يف ًالهك تامو يبهذلا تاقبط ىلع ٌليذو « يئاسنلا

 ىلع مهيرّخأتم نساحم نم ناكل ظاّفحلا نم هريغك هرّمع لاط ولو ةئمعبسو نيتسو
 . هرمع رَصِق عم كلذك هنأ

 )١( ظاحلألا ظحلو .(17485/5) مالعألا ص١6١ -  . 1١١ةنماكلا رردلاو ) 51/4 59

 رقم١9١(. نونظلا فشكو )١/ 47(397#و و) 1١١6/5و 1١74و١190

 و١9٠١(. نيفلؤملا مجعمو ) #/ 605  607مقر ١478١ (. نونكملا حاضيإو

 ١١07/9 نيفراعلا ةيدهو . (7597/4) و( )١57/5( .

 . (51/5 ) ةنماكلا رردلا رظنا (9



 * يناعنصلا مث يتارمعلا نيسح نب يلع نب دمحم

 7"2يناعنصلا مث ينارضعلا نيسح نب ىلع ْنِب دمحم -

 مولع بلطب لغتشاو فلأو ٍةئمو نيعستو عبرأ ١١94 ةنس رهش يف دلو

 يسبكلا ئيحي نب نسحلا ةمالعلا ديسلاك رصعلا ءاملع نم ةعامج ىلع داهتجالا

 رداقلا دبع نب ميهاربإ ٍةمالعلا ديسلاو محشم ٍدمحم نب هللا ديع ٍةمالعلا يضاقلاو

 يف راصو ةيداهتجالا مولعلا يف 2[ عّربو ] نيسردملا نم ءالؤه ريغو ٌدمحأ نبا

 ناكم ىلإ فراعملا يف غلبو ليقلاو لاقلا ىلع جّرعي الو ليلدلاب لمعي نَم دادع

 كاردإلا ُدّيج مهفلا ٌعيرس نهذلا ٌيوق وهو ةبلطلا ةلمج نم ينع ذخأ دقو ليلج

 مدعو ايندلا نع ضارعإو عضاوت عم رصعلا اذه يف هريظن ٌدوجو لقيو رظنلا ُبقاث

 هباشي ام سيلو « ةئيهلا نيسحت نم لحارمب هنود وه نم هب لغتشي امب لاغتشا
 فراعملا نم دادزي وهو . [ 771 همولعب عفنو هّدئاوف هللا رثك ملعلاب رّهظتملا

 هيشاوحو دّضعلا يفو ٌّتسلا تاهمألا َبلاغ ّيلع عمس دقو تقو لك يف ةيملعل

 رثكأ ينم عمسو « بتكلا هذه ٍريغو هيشاوحو فاشكلاو هيشاوحو لّوطملاو

 اذه لاجر مظعأ نم نآلا راص ىتح هلاجرو ثيدحلا ملعب هلاغتشا رُثكو يتافنصم

 ىلإ كلذ زواج مث جيرختلاك ًالوأ هلعج هّجام نبا نئس ىلع ٌفيصم هلو « ٍنأشلا

 هعومجم يف ريظنلا ٌليلق رهف ةلمجلابو . هلمع يف نآلا ىلإ وهو باتكلا حرش

 ©""هتاقتإو هنونف ةرثكو

 نيفلؤملا مجعمو .( 454 مقر 797 788/7 رطولا لينو .(798/5) مالعألا (0)

 . (4084 مقر 9١ - 90/8 ) نغألا ضورلاو . ( 145170 مقر 506/8 )

 . عدبم [ب ] يف (0)

 ر هصن ام ( ب ) شماه يف فرق

 عبدأ نس بجر رهش يف هللا همحر يريبزلا يرابلا بفطل نب ٌدمحأ ةمالعلا يضاقلا لاق

 نيسح نب يلع ِنب دمحم رصعلا ظفاح ةمالعلا مامإلا ٌيقتلا داهشتساب ُديْخلا لصو نيّتسو

 ٌففيرشلاو مه اهولخد امل ماي لئابق نم ةينطابلا دي ىلع ديبز ةنيدمب هللا همجر ينارمعلا

 ظفاحو ٍمولعلا ٌمامإ ةأشنلاو ٍر رادلا ٌئيئاعنصلا وهو ءرديح نب يلع نب دمحم نب ّنسحلا

 تالاهلا ةطاحإ اهفارطأب طامحأو ؛ رايدلا هذه يف ملعلا ٌةسائر هيلإ تهتنا يذلا ٍرّضعلا

 -همدقت نميف هُريظن دقُف لب نارقألا ب ىتح ثيدحلا ملعب عّربو رامثألاب مامكألاو رامقألاب



 سمشلا راتخم نب رفعج نب يلع نب دمحم ,و”224

 هللا دبع وبأ نصشلا راتخم نب رفعج نب يلع ْنب دمحم

 ("0َرمَق نباب فورعملا يعفاشلا ئينيسحلا ُيرهاقلا

 ةرهاقلاب أشنو ةئمزامثو ثالث 8٠١7 ةنس ليق نماثلا ٍنرقلا سأر ىلع دلو

 ةعامج نب ّرعلا نع ذخأو ءاملعلا نم ةعامج ىلع اهّضرعو تارّصتخم ًةدع ظِفحف

 هنع لمح ىتح همزالو رجح نبا ظفاحلاو يقارعلا ٌيلولاو يوامربلاو ينيقلُبلاو

 ٍتيبو ماشلا ىلإ لحتراو ٌريثكلا بتكو هسفنب بلطو ٍرابكلا بتكلا نم ةلمج
 هذه خئاشم نع ذخأو اهريَغو ةيردنكسإو بّلحو ٌقشمدو ةكمو ليلخلاو سيقملا

 فنصو تاهجلا ضعب ًءاضق ىلوتو ٍةدع سرادمب سردو ثيدحلاب رهتشاو ٍرايدلا
 يفارطأ راصتخا يف عّرشو ( باسنألا ةفرعم يف بالطلا نيعم ) اهنم تفيناصت
 تاعاطلل ةمزالملا عم كلذ ٌريغو ( فارطألا رهَزب فارشإلا ٌفاطلأ ) هامسو يّرملا
 ماهوألا 290[ ريثكب ] ٌيواختسلا هفصو دقو . عامجنالاو ٠ فلكتلا حطو عضاوتلاو

 ( تامو ) ملعأ هللاف هريغ الو ثيدحلا نفب عراب ريغ هنوكو يفّرصتلا نسح مدعو

 . ةئمنامثو نيعبسو ٌّتس 4175 ةنس ىلوألا ىدامُج ٌرِشع ثلاث ن نينثإلا ةليل يف

 يلاكدلا ميحرلا دبع نب ئيحي نب دحاولا دبع نب ىلع ْنِب دمحم -

 ©0شاّقنلا نب ةمامأ وبأ

 نع تاءارقلا ذخأو ةئمعْبسو نيرشعو سمخ ا/76 ةنس بجر فصن يف دلو

 يف قازرلا دبع دعب ٍتأي مل هنأ مالعألا ضعب نع يوري نم ٌتعمس ىتح « نامزأو ٍنورقب -
 . دادملا ىهتنا « ٍنأشلا اذه يف هُريظن رايدلا هذه

 نيفلؤملا مجعمو . ( 478 مقر 178- ١75/8 عماللا ءوضلاو . ( ككل مالعألا )00(
 .(7017/5) نيفراعلا ةيدهو . ( 018/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 14547 مقر 001/9 )

 . ةرثكب [ ب ] يف (5)
 ةاعولا ةيغبو .( 7١4 مقر /4 )11١/4 ةنماكلا رردلاو . (7986/6) مالعألا (6

 071/8 ) نيفلؤملا مجعمو )1١9448/5(. بهذلا تارذشو .( 100 مقر م
 . )١57/5( نيفراعلا ةيدهو . ( “١14/8 مقر



 + : يقشمدلا يراصنألا دحاولا دبع نب يلع نب دمحم

 ناكو ريغصلا ّيواحلا نحو نايح يبأو عناصلا نبا نع ةيبرعلاو يديشرلا ناهرثلا

 ينامث يف ةدمٌُعلا حْرَش فئتصو نونفلا ىف ة مدقتو ةرهاقلاب هظْفح نم ٌلوأ هنإ لوقي

 يف ًاباتكو قّرفلا يف ًاباتكو ةيفلألا ىلع ًاحرش عممفارلا ثيداحأ جيرختو تادلجم

 ٌمظن هلو «ًاريظن كلذ يف هل تيأر ام ًةبيرغ ريسفتلا يف هتقيرط تناكو يدّفصلا

 : ٌُتيبلا اذه اهتلمج نم ٌتايبأ هنمف

 ٍدعوم نع ْنكي مل ام ىنُملا ىلحأ ًآدعوم لصول ٌبِرضت ملو ثتأو

 نيعبرأ ّْلبي ملو ةئمعبسو نيتسو شالث 77 ةنس عيبر رهش يف ( تامو )

0-١ 
 ةنس .

 نبا ْيقشمدلا ُيراصنألا دحاولا دبع نب يلع ُنِب دمحم -1

 237نيدلا لامك يناكلمّزلا

 نآلع نب ملسملا نم عمسو ةئمّتسو نيتسو عبس 5717 ةنس لاوش رهش يف دلو

 ةءارقلا ٌحيصف ناكو هسفنب ثيدحلا بلطو مهريغو ساّوقلا ٍنباو يطساولا ٍنباو

 ةيبرعلا ذخأو حاكؤفلا نب , نيدلا جات خيشلا ىلع هقفتو نوتملاب ةربخ هل ءاهعيرس

 (©)[ ىواتفلا ] يف نيمّدقتملا ُدحأ وه : يتوفدألا لاق « كلام نب نيدلا ردب نع

 ٍنْمذلا دفان ةرطفلا ّيكذ ناكو ةرظانملا يف مهيلإ عوجرملاو سلاجملاو سيردتلاو

 ًاريصب ناكو لاق . ةيعفاشلا ٌئيبكو رضعلا ملاع ٌيبهذلا هيلع ٌقلطأو ِة ةرابعلا ّحيصف

 مظنلا يف ٌءاضيبلا ديلا هل ِسفنلا ةيقف ةيقف ًانطف ًايكذ ةيبرعلا ّيوق هلوصأو بهذملاب

 ةرهازلا موجنلاو . 5١١( مقر 7 4/4 ) ةنماكلا رردلاو . (784/5) مالعألا )١(

 تارذشو . ( 141/4 مقر 51١/8 - 51١ ) نيفلؤملا مجعمو .(1791- )4/ 77١

 (ا 44و "الالو ١711و )7٠0١/١ نونظلا فشكو .(ا18/5-14) ب بهذلا

 را.(1ا17و 97/57 و ( ؛الال/# ) نونكملا حاضيإو .( 8١او 57/5١١)و

 . 1١457/5( نيفراعلا

 . ىوتفلا [ب ] يف (؟)
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 ©00[ هيلع ] جرختو ٌةنس نورشعو فين هلو ىتفأ . ٌلثملا هئاكذب بّرضُي ناكو ٍرثنلاو

 يف هِلُّمجتو هتمه ٌولُعو ٍهسفن مرك يف ©"'[ هّريغ ]اوّري ملو هيلع رصعلا ءاملع ٌبلاغ
 درلا يف ىرخأو . قالطلا يف ةيميت نبا ىلع درلا يف ًةلاسر فنّصو هيّبلمو هلكأم

 مامإل ةياهنلا يف [ 354 ] هّسورد يقلُي ناكو جاهنملا ىلع قّلعو ةرايزلا يف هيلع
 ناتسراملا رظن َيلوو تشدلا يف[ ب٠٠ ]ل عقوو ءاشنإلا ناويد لخدو نيمرحلا

 داسو ٌةرظانمو ءاتفإو ًاسيردت بهذملا ٌةساير هيلإ تهتنا : "”ريثك نبا لاق

 « ةقئافلا هتاملكو ةقئارلا هترابعو داقُرلا هعنم يذلا هليصحتو داقولا هنهذب هتارقأ

 ٍةدوُجو هترابع نم ىلحأ ٌتعمس الو هنم ّنسحأ سّردي سانلا نم ٌّدَحأ ْمَمسُي ملو

 ٌدصانلا هبلطو بلح َءاضق يلو امل مث . ىهتنأ « هتحيرق ةوقو هنهذ ةحصو هريرقت
 تام هنإ لاقيف قيرطلا يف تامف ةرهاقلا ىلإ هّجوتف ٌقشمد ًءاضق ِهَيَلَوُيل ديربلا ىلع

 ناك هنأل ًائيش بلح ءاضق دعب ىلوتأ الو ّتّيم انأ لاق ضرم امل هنأ يوُرو ًامومسم

 ؛ ذابللاو لاو ءاملا ىلع اهف أراب ٍةثالث مايصب ينرمأو ةولخلا يندأ خيش يل

 بق َُبَق ةالصلا يف انأو ّيلإ لّيُخَف َنايعش نم فصنلا م موي ثالثلا بخ قفت

 0 اك كيس قار اهوار رضرألاو هاحسلا

 بلح ُءاضق ٍةاقرم رخآ ىلعو اذك ٌةسردم «؟”[ ّرخآ ] ىلعو ةلاكولا ©[ ّرخآ ] ىلعو
 ُبتارملا يقارملاو ايندلا بقا ٌحيشلا يل لاقف يّتسح ىلإ ٌثدُعو ينبيَغ نم ُتقفأو

 ,71 ةنس َناضمر ٌَرشع َسداس يف هتوم ناكو « كلذك ناكف هّلك هلانت هّتيأر يذلاو

 . ّيعفاشلا مامإلا نم برقلاب ةفارقلاب نفّدو ةئمعْبسو نيرشعو عبس

 [ب]1 نم ةدايز )١(

 . ةلثم [ ب ] يف (؟)

 . (ا/0/4 ) ةئماكلا رردلا : رظنا (*)
 . ىرخأ[ ب ] يف (4)
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 7"2يجارّشلاب فورعملا دمحأ نبا

 رباكأ نم راص ىتح [ مولعلا ] أرقو « ةئمئامثو نيعبرأو سمخ 86 ةنس دلو

 « ةيديزلا ءاملع نم ٌةعامج هعيابو ( 400 ) ةنس هسفن ىلإ اعدو « هرصع ءاملع

 نب رماع ٍناطلسلا نيبو هنيب ٌتعقوو ٌعضاوم َحَتفو ةيعرلا نم ٌديثك هباجأو

 هنع هللا جّرفو هنجسف ٍةمجرتلا بحاص ٌرْسَأ اهرخآ يف ناك ٌبورح باّمولا ٍدبع

 نفُدو ةئمعلستو رشع 4٠١١ ةنس يف ( ُةتومو ) هّرْسأ ناكو «٠ رهشأ ثالث دعب توملاب
 . مذجألا ٌدجسم هل لاقي ًءاعنص دجاسم نم دجسمب هٌّدج دنع

 دمحأ نب دمحم نب ركب يبأ نب دمحم نب ىلع ْنِب دمحم -

 ©0يبيشلا ئيعفاشلا يكملا ُيردبعلا يشَرْفلا نساحملا وبأ ُلامجلا

 نم عمسف اهب أشنو ةكمب ةئمعُبسو نيعبسو عست 714 ةنس ٌناضمر يف دلو

 نب لامجلاب هّقفتو نيرخآو يقارعلا ٍنيَّرلاو يوانُملا ردصلاو قيّدص نباو يريوُتلا

 فّرصو بدألا يف رّهمتو ّنسحلا ٌرعشلا مظنو نونف يف لغتشاو هريغو َةريهَظ
 ليحتسي ال اميف ًاباتك عمجو «؟[ ةيآلا] فرعي ال ناك ىتح هيلإ هّتاقوأ

 ناويحلا ةايحل ًاليذو دلجم يف ( لاثمألا ٌلاثمت ) و تادلجم ثالث يف ساكعنالاب

 ماقأو ميلا ةالبو قرشلا ٌدالب لخدو ٌريغصلا ّيواحلا حّرشو « لصألا راصتخا عم

 ةكم َءاضق مث « ةبعكلا ةنادس َيلوو « رفاولا ٌّظحلا رصانلا اهكلم نم قزُرو ٌةَدُم اهب

 . مّرحلا َرَظنو

 .(؟58494/6) مالعألا )١(

 نيفلؤملا مجعمو .(1714 -717//) بهذلا تارذشو .(1؟41/5) مالعألا (0)

 1١9/7 /8) نونكملا حاضيإو . ( )1١//299 نونظلا فشكو .( 75 مقر هما

 1١49/5(. )نيفراعلا ةيدهو . ( 5/1٠١1)و(7١21والالاو

 . هب الإ [ب ] يف
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 نبل لوانت نم هب ئمرُي امب الإ باعُي نكي ملو : هيلع هئانث دعب رجح ُنبا لاق
 هتامز ُثداوحو ( ءاضقلا يف ٌفطللا ) هفيناصت نمو . نويفألا وهو شاخْشَخلا
 . ةئمئامثو نيثالثو عبس 8737 ةنس لوألا عيبر ّرشع َنماث ةعّمجلا ةليل يف ( تامو )

 ىيناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب ىلع ْنِب دمحم

 ©7باتكلا اذه ٌفْنصم يناعنصلا مث

 دلو . هللا همحر هدلاو ةمجرت يف مالسلا هيلع َمدآ ىلإ هبسن ٌمامت مدقت دق

 رهش نم نيرشعلاو َنماثلا نينثإلا موي راهن طسو يف هدلاو طخب دّجَو امبسح
 ةمجرت يف هُركذ مّدقتملا هِفلس لحمب يفلأو ٍقثمو نيعبسو شالث 1117 ةنس ةدعقلا

 « اهئطوتساو ًءاعنص ىلإ |[ هذلاو لمتنا دق كاذ ذإ ناكو ٌناكوُش ٌةرجه وهو هدلاو

 كلائه ةمجرتلا ٌبحاص هل دلؤف بيرخلا مايأ يف ميدقلا هنطو ىلإ جرخ هنكلو

 نب نسح هيقفلا ىلع همتخو نيملعملا نم ةعامج ىلع َنآرقلا أرقف ءاعنصب أشنو
 ( ٌراهزألا ) ظفح مث , ًءاعنصب ِنآرقلا خئاشم نم ةعامج ىلع هدّوجو لّبهلا هللا دبع

 « يريرحلل ةحّلُملاو [ 70 ] يِرَفيَصٌُعللا ضئارفلا ٌرّصتخمو ّيدهملا مامإلل
 « ينيوزقلل صيخلتلاو ينازاتفتلل بيذهتلاو . بجاحلا نبال ةيفاشلاو ةيفاكلاو
 يرّزجلا ةموظنمو بجاحلا نبال ىهتنملا رصتخم ّضعبو مامإلا نبال ةياغلاو

 « ًاضيأ هل عضولا ةلاسرو . دضعلل ثحبلا َبادآو ء ضورٌعلا يف راّرجلا ةموظنمو

 كلذ دعب اهّضعبو « بلطلا يف عورشلا لبق تارّصتخملا 2[ هذهل ] هظفح ناكو
 ©[ خيراوتلا ] بتك ةعلاطمب ٍلاغتشالا ٌريثك ناك . بلطلا يف هعورش لبق مث
 مث « ًةريثك ٌميماجمو ٌةَّدع ًابتك علاطف بتكملا يف هنوك مايأ نم بدألا عيماجمو

 نيفلؤملا مجعمو . ( 804 مقر 707 7897/7 ) رطولا ليثو .(598/5) مالعألا )١(
 نيفراعلا ةيدهو . 675١ص ةفرطتسملا ةلاسرلاو . (15485مقر 0445 - 041/)
 . (4301/ مقر 4١0  ها//9 ) نغألا ضورلاو . ("0ل-756/6)

 . هذه ضعبل [ب ] يف (0)
 . خيراتلا [ب ] يف (9
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 ٌيرظانلا حرشو ٍراهزألا حرش يف هللا همحر هدلاو ىلع أرقو بلطلا يف عرش

 نمحرلا ٍدبع ةمالعلا ديسلا ىلع ًاضيأ راهزألا حرش يف أرقو « يِرفيَّصٌُعلا رصتخمل

 لمحم نب دمحأ ةمالعلاو يئادّحلا ٍرماع نب ّدمحأ ٍةمالعلاو ينادملا مساق نبا

 ةنس ةرشع ثالث وحن هل هّتمزالم ُتلاطو جّرخت هيلعو هقفلا يف عفتنا هبو يزارحلا

 يرظانلا حْوشو رفظُم نبا َنايب هيلع أرقو هيشاوحو ٍراهزألا حرش ةءارق هيلع رّركو

 اهحْرشو َةحْلُملا ًارقف وحنلا ةءارق يف عرش عورفلا يف هتءارق مايأ ينو . هيشاوحو

 ٍنب مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا نب ٌليعامسإ ةمالعلا ديسلا ىلع

 ىلع [ ًاعيمج ّيشاوحلاو يرهزألل اهحرشو بارعإلا دعاوقو « ٍدمحم

 ةمالعلا ىلع ةيفاكلا ىلع ىتفملا ديسلا حشو يمهتلا ليعامسإ نب هللا ٍدبع ةمالعلا

 هلوأ نم هلمكأو يمهنلا ليعامسإ نب هللا دبع ةمالعلاو ينالوّخلا ئيحي نب مساقلا

 ىلع هّيشاوحو ةيفاكلا ىلع يصيبخلا َحْرَش أرقو امهنم ٍدحاو لك ىلع هرخآ ىلإ

 ىلإ هلوأ نم هأرق كلذكو هرتخا ىلإ هلوأ نم يمهنلا ليعامسإ نب هللا دبع ةمالعلا

 هلوأ نم يماجلا َحْرش أرقو ينالوُحلا ئيحي نب مساقلا ٍةمالعلا انخيش ىلع هرخآ

 ئيحي نب مساقلا ةمالعلا ىلع ةيفاكلا ىلع يضّرلا عرش أرقو 2” هرخآل ]

 ىلع ًاعيمج ثاّيغلا هللا فطلل ةيفاشلا حرش أرقو « ٌةريسي ٌةيقب هنم يقبو ينالوخلا

 ىلع اركز يضاقلل يجوغاسيإ حرش أرقو ينالؤَخلا ئيحي نب مساقلا ةمالعلا

 يزاريشلل بيذهتلا عرشو ًاعيمج يمهنلا ّليعامسإ نب هللا دبع ةمالعلا

 ىلإ امهلوأ نم ينالؤَخلا ئيحي نب مساقلا ةمالعلا هخيش ىلع ©” يدزيلا1و

 نب نسحلا ةمالعلا هخيش ىلع فيرشلل هتيشاحو بطقلل ةيسمشلا حْرَشو « امهرخآ

 َرّصتخملا صيخلتلا حْرشو « كلذ نم ضعبلا ىلع رصتقاو يبرُغملا ٌليعامسإ

 اعيمج ينالوخلا ىيحي نب مساقلا ةمالعلا ىلع ثاّيغلا هللا فطلل هّئيشاحو دعسلل

 دعسلل لّوطملا خرشلاو . بهرع يداه نب يلع ةمالعلا ىلعف ةمدقملا ضعب ادعام

 )١( هرخآ ىلإ [ب ] يف .
 يدزيلل [ ب ] يف (؟) .
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 ٌةيشاح كلذكو هّعيمجف لّوطملا امأ فيرشللو يبلشلل هّتيشاحو ًاضيأ ينازاتفتلا
 نبال هّحْرْشو ٌلقاكلا أرقو «٠ ةجاحلا هيلإ وعدت امف بفيرشلا ٌةيشاح امأو ٠ يبلشلا
 ةمالعلا ىلع ةياغلا حزشو ًاعيمج يمهنلا ٌليعامسإ نب هللا دبع ةمالعلا ىلع نام

 رصتخملا ىلع دضعلا 2 ؤرشو « َنالْيَسل هتيشاحو ينالؤخلا ئيحي نب مساقلا

 ىلع كلذ لّمكو ٠ يشاوحلا رئاس نم هيلإ ٌةجاحلا وعدت امو دعسلل هتيشاحو
 هتيشاحو يّلَحملل عماوجلا عمج حشو ٠ يبرغملا ٌليعامسإ نب نسحلا ةمالعلا
 دئالقلا حرش كلذكو ٌدمحأ نب ,رداقلا دبع مامإلا ديسلا هخييش ىلع فيرش يبأ نبال
 أرقو . كلذ نم ضعبلا ىلع رصتقاو فيرشلل ةيدّضعلا بفقاوملا حشو يرجنلل

 ريمألا ءاقش عيمج أرقو ينراقلا نيسح نب يداه ةمالعلا ىلع ةيرّرجلا حوش

 ةمالعلا ىلع هلئاوأ عمسو يمهنلا ليعامسإ نب هللا دبع ةمالعلا ىلع « نيسحلا
 ةءوضو هّجبيرختو هّتيشاحو راخزلا ٌرحبلا أرقو . عوكألا نسح نب نمحرلا ٍدبع
 أرقد ثيم ةمحأ بدال دبع العلا دسلا لع راهزألا عش ىلع رانا

 ديسلا ىلع هرخخآ ىلإ 100 عمسو ٠ طسوألا ثلغلا 0 ًاتوق"
 حيحص عمسو . رماع 20 نب ميهاربإ نب يلع نب ميهارنإ نب يلع ةمالعلا

 عماج ) ٌضعب هنم عمس . كلذكو ةمحأ ني رداقلا دبع ةمالعلا ديسلا ىلع ضايع

 ةواد يبأ ٍننُس َعيمج عمسو هّجام نبا ٍننّس ٌضعبو ّي ٌيئاسّنلا ننس ّضعبو ( لوصألا

 ةمالعلا ىلع َنالْسَر نبا حرش ّضعبو يباطخلل ملاعملا ضعبو يرذنُملل اهّييرختو

 ديسلا ىلع ةيميت نبال ىقتنملا ٌضعب كلذكو يبرغملا لّيعامسإ نب نسحلا

 ةمالعلا ىلع مارملا غولب حرش عمس كلذكو دمحأ نب رداقلا دبع 230[ ةمالعلا ]
 ةمالعلا ىلع عمس كلذكو « هلوأ نم ٌضعب تافو ّيبرغملا ٌليعامسإ نب نسحلا

 :') )1١ب ] نم ةدايز [ . -
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 «©"”[ يبرغملا ] ٌليعامسإ نب نسحلا ىلعو يرابلا حتف ٌضعب َدمحأ نب ٍرداقلا دبع

 ئحي نب مساقلا ةمالعلا ىلع ةدمٌعلا حرش ٌضعبو « يوونلل ملسُم حرش ّضعب
 يرغملا ليعامسإ نب نسحلا ةمالعلا ىلع شيدحلا مولع يف عيشتلاو ينالوخلا

 اهحْرشو يقارعلا ٍنيزلا ةيفلأ ّضعبو ئيحي ٍنب مساقلا ةمالعلا ىلع اهحرشو ًةبّْنلاو

 يف هل اهحرش َعيمجو زاّرجلا ةموظنم َميمجو ٌدمحأ نب ٍرداقلا دبع ةمالعلا ىلع هل

 ةمالعلا ىلع هّيشاوحو ثحبلا بادآ حْرَشو « ٍروكذملا انخيش ىلع ضورّعلا
 « ةحاسملاو اياصولاو برضلاو ضئارفلا يف ٌيدلاخلاو ينالوّخلا ئمحي ٍنب مساقلا

 يئوُحلا دمحم نب ئيحي بفراعلا ديسلا ىلع ةخسانملا يف مئاهلا نبا ةقيرطو

 ٌدمحأ نب ٍرداقلا دبع ٍةمالعلا ديسلا ىلع سوماقلا ضعبو ٌيرهوجلا حاحنص ٌضعبو

 . ( سوماقلا كلُ ) هامس يذلا هَقّلؤم عم

 نم كلذ ٌريغ هلو ِهتاءرقمو ةمجرتلا بحاص تاعومسم نم هدرس نكمأ ام اذه

 الف تازاجإلا نم هعم امب هئياور هل زوجي ام امأو . تاءورقملاو تاعومسملا

 هُركذ مدقت امل هثءارق تناكو هديناسأ ٌعومجم كلذ يكحي امك رضحلا تحت لخدي

 سرد دقو . ن نيوبألا نم ٍنذإلا ٌمدع اهدحأ « راذعأل لَحري ملو نميلا ءاعنص يف

 كلت نم باتك لك يف هنع مهّدخأ رركتو ٌةبلطلا هنع هذخأو هزكذ مدقت ام عيمج يف

 هنع هذخأ ةءارق باتك نم َّعَرْف اذإف هخياشم ىلع أرقي ناك ام ًاريثكو « بتكلا

 هخيش ىلع باتكلا ةءارق نم ّعُرْفي نأ لبق هنع ذخألا ىلع اوعمتجا امبر لب هّثذمالت

 نع هذخأي ام اهنم ًاسرد َرّشع ةثالث وحن ىلإ | ٍةليللاو مويلا يف هّسورد غلبت ناكو

 ٍدحأ دنع ّقْبِي مل ىتح ًةدم كلذ ىلع رمتساو هّتذمالت هنع هذخأي ام اهنمو هخياشم

 تاءورقمب درفنا لب ةمجرتلا ُبحاص هأرق دق ام ةلمج نم نكي مل ام هخويش نم

 هنإف دمحأ َنِب رداقلا َدبع ةمالعلا هّخيش الإ هدارفنا ىلع مهنم ٍدحاو لك ىلإ ةبسنلاب

 ٍةبلطلا ةدافإل هّسفن غرق ةمجرتلا َبحاص نإ مث « هدنع ام ىفوتسا دق نكي ملو تام

 اهنم عمتجاو « نونف يف سورد ةرّشع ىلع ًةدايز موي لك يف هنع نوذُحأي اوناكف

 )١( ب ]نم ةدايز [.



 يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم هيلا

 ٌنايبلاو يناعملاو ٌفّرصلاو ٌوحنلاو ٌلوصألاو ٌثيدحلاو ُريسفتلا تاقوألا ضعب يف
 ىلع هتءارق مايأ يف ناكو «٠ ٌضورعلاو ٌلَدجلاو [ٍب١؟١] ُهَقِفلاو ٌقطنملاو
 درت لب اهيلإ ')[ دفو ] نمو لب ء ةاعنص ٍةنيدم ّلهأ يتفُي هتذمالتل هئارقإو خويشلا

 هيلع رودت ايتقلا تداكو « ٌءايحأ كاذ ذإ هٌّخويشو ةيماهتلا رايدلا نم ىواتفلا هيلع

 كلذ دعب امف هرمع نم نيرشعلا وحن نم يتفُي رمتساو مهضاومخو سانلا ٌماوع نم
 الب ملعلا ُثذخأ ان انأ لاق كلذ يف بتوع اذإف « ًاهُرنت ًائيش ايتقلا ىلع ذخأي ال ناكو
 ٌّقيرط ال امم ٍةمّدقتملا بتكلا ريغ ًابتك ٌةبلطلا هنع ذخأو . كلذك هقافنإ ديرأن نمث
 مل ٍةقيقد نونف يف هنع اوذخأ لب ٍةدع نونف يف ًادج ٌةريثك يهو ٌةزاجإلا الإ اهيف هل
 ملعكو َيِهَلإلاو ّيعيبطلاو ّيضايرلا ٌملع اهنم يتلا ةمكحلا ملعك اهنم ءيش يف أرقُي
 :تارّصتخمو ٍتالّوطم فيناصت فتصو عضولا ملعو رظانملا ملعو [ 7737 ] ةئيهلا
 كلذ ىلإ هدشرأ ؟"' ””رابك ٍتادلجم عبرأ يف هضييبت ناك ( ىقتنملا حش )ل اهنمف
 نب ٍنسحلا ةمالعلاو دمحأ نب ٍرداقلا ٍدبع ةمالعلا ديسلاك هخويش نم ةعامج

 ِءافش ٌةيشاح ) اهنمو . همامت لبق اتامو هنم ًاضعب امهيلع ّضّرعو ّيبرغملا ليعامسإ
 يف 206 ةّيِضُملا يراردلا ) اهُحرشو ©( ةيهبلا ُررّدلا )و دلجم يف """ ماوألا
 ٍِ : . دلجم يف باتكلا اذه و دلجم ىف 2( ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا ) و دلجم

 0 3 ع 22 نم هلعج ( ماركلا ةذمالتلاو العألا :ياشملاب العإلا ) ١ تا تدخملا نمو

 « هيلإ ةجاحلا سمت ام اهيف ركذ ٠ مل بيلا يتم نم بألا يي

 . دفي [ ب ] يف قد

  ًادلجم /5١/ب هقيقحتب هللا ينمركأ دقو . رابخألا نم ىقتنملا حرش راطوألا لين باتك قفز
 . مامدلا يزوجلا نبا راد عبط

 . ةرهاقلا  ةيميت نبا ةبتكم : ط . دلجم /1 /ب . اهقيقحتب هللا انمركأ دقو فيفز
 . ءاعنص  داشرإلا ةيتكم : ط . دلجم /7 /ب . اهقيقحتب هللا انمركأ (5)
 . دلجم /7 /ب . هقيقحتب هللا انمركأ (6)



 فذر ,يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم

 يف نيتموظنملا نيتاهل هُمظن ناكو ُنضّيي ملو ( ظفحتملا ةيافك ) مظنو . اهُحرشو

 ٌقلخ اهيف ركذ . ( عيسولا قلخلا يف عيدبلا ٌرصتخملا )و هبلط ٍمايأ لئاوأ

 تايآلا نم درو ام بلاغ دهّرسو سنإلاو ٌنجلاو ٍةكئالملاو ضرألاو [2١7 ٍتاومسلا ]

 دصتخملا )و . هْضِيِي مل هنكلو يفيطل دلجم يف راصف اهيلع ملكتو ٍثيداحألاو

 . ( رشعلا لئاسملا باوج يف رشنلا بيط ) و . ( يفاشلا باوجلا نم يفاكلا

 ةيدنهلا ٌمراوصلاو ) "'دمض ةمالع لئاس ديج يف 'ادَجْرِبّرلا ٌدوقع)و
 ماكحأ يف ٌةلاسرو . رامجتسالا ماكحأ يف ٌةلاسرو ( ةيدنلا نضايرلا ىلع ٌةلولسملا.

 ةلاسرو . ال مأ ةالصلا طئارش نم ٍندبلاو بايثلا ٍريهطت نوك يف ٌةلاسرو . سافتلا

 . ةالصلا يف ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا ىلع ٍةالصلا بوجو ىلع مالكلا ٠ يف

 يف ٌةلاسرو ( قسافلا ةمامإ يف قداصلا ٌلوقلا )و . ةيحتلا ةالص يف ٌةلاسرو|

 يف ةلمكُملا ٌةلاسرلاو ( عْمجلا ٍةلدأ لاطبإب عْمسلا ُفينشت ) و وهسلا ٍدوجس بابسأ

 نم لالهلا يف لالجلا ةلاسر يف ام ىلع لامكلا بابرأ ٌعالطإ )و ةلمسبلا ةلدأ

 لوخد يف ٌراعشإلا عقو اذإ رطفُي مل نم ىلع موصلا بوجو يف ٌةلاسرو ( لالتخالا

 يف ةلاسرو ةقشم عم ةدابعلا شاب نم باوث ةدايز يف ًلاسرو . راهنلا يف ناضمر

 يف ٌةلاسرو . ًاخسف وأ اقالط عْلُحلا نوك يف ٌةلاسرو . ثلثلا نم جحلا ةرجأ نوك

 . ةقلطملا ةقفن يف كلاسرو ٠ ٌيعذدبلا قالطلا يف ٌةلاسرو . ًاثالث قالطلا مكح

 نم ميرحتلا يضتقي اميفو رذعل ميرحتلا يضتقي ريبكلا عضوا نوك يف ٌةلاسرو

 عيب يف ٌةلاسرو . هللا ءاش نإ ًادغ هئيد َنّيِضْفَِل فّلح نميف ٌةلاسرو . عاضولا

 يف للعلا ُءافش ) و ( اجرلا عيب مكح يف اجحلا يوذ ةيبنت ) و هضبق لبق ءيشلا

 . دالوألا ضعبل 20[ ةعيهلا ] يف ٌةلاسرو . ( لجالا لجأل نمثلا ةدايز مكح

 . ءامسلا [ ب ] يف قف

 .هلل ملغلاو « رظنيلف دضنملا دقعلا ىضم اميف امس دقو انه اذكه :هصن ام [ب] شماه يف (؟)

 . هقيقحتب هللا انمركأ (5)

 . ةبهلا [ب ] يف (4)



 يناكوبشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم ا

 يف رّرحملا ٌلوقلاو ) لودُعلا ميوقت ىلإ همكح يف مكاحلا دانتسا زاوج يف ٌةلاسرو

 لك ميرحت نع رسما ُثحبلا )و (رمحألا عاونأ ٍرئاسو رّفطعُملا سبأ مكح
 لصاول مايقلا يف ٌةلاسرو . ًارارض ثلثلاب ةيصولا يف ٌةلاسرو . ( رّدفُمو ٍركنسم
 . ةرّاخملا مكح يف ٌةلاسرو . ريرحلا سبل ماكحأ ين ٌلئاسرو . ميظعتلا دّرجمل
 مكح يف ٌةلاسرو . ( ( ةرّيط الو ئوُذَعال ثيدح ىلع مالكلاب ةّرهملا ٌفاحتإ ) و
 لئاسم ىلع ٌلئاسرو . مهاوبأ تام اذإ نيّيمذلا ٍنايْبِص مكح يف ٌةلاسرو . ءاملا عيب
 ٌلاطيإ ) و . هَرْكُملا يقالط مكح يف ٌةلاسرو . ليعامسإ ٍنب يلع ةمالعلا ديسلا نم
 . ركذلاب رهجلا مكح يف ةلاسرو . ( عامتسلا قلْطُم ميرحت ىلع عامجإلا ىوعد

 ىلع ًةلاسرو ( نامضلا نم اهب قّلعتي امو نادلبلا دودح نأش يف نامُجلا ُدوقع ) و

 نّيعم تقو يف الإ نوكي ال له فوسكلا يف ٌةلاسرو . زاجحلا ءاملع ضعبل لئاسم
 ( 20[ نيرّمُعلا 1 لئاضفب حئافلا نيرسثلا ٌرهز )و فّلَختي كلذ مأ عطقلا ىلع
 ىوعدل لاطبإلا )و . ( لابزألا طاقتلا ىلع ٍدوهيلا رابجإ يف لاكشإلا ُلَح) و
 يف ٌةلاسرو ( لاقملا لاسرإ ىلا لابنلا ٌقيوفت )و ٠ (لاكشإلا لح يف لالتخالا
 ةءارقلا باوث قوُحل يف ٌةلاسرو . َنابكوك ءاملع نيب اهيف ٌفالتخالا عقو ٌلئاسم
 دوقعل كيكفتلا ىلع كيكشتلا) و . تاومألا ىلإ ءايحألا نم ةادُهُملا
 مفر )و ( يبنلا ٍبْحَص يف ٍتيبلا لهأ بهذم ىلإ يبغلا ٌداشرإ ) و . ( كيكشتلا
 مكح يف ٌةلاسرو ( ةيؤرلا ةلأسم يف ةيغّبلا )و ا( جابملا يفان نع حانجلا
 ةباحَص ريغ نم لوهجملا ربخ در يف لوبقملا لوقلا )و . دلوملا [م81

 ٌاشرإ )و . (قلنملا مكُح قيقحت ©'[ يف ] قّوشتملا ةينمأ )و ( لوسرلا
 مراوصلا )و ٠ ( دييقتلاو قالطإلا يف ديعلا قيقد نبا مالك عقدا ىلإ ديفتسملا

 ىلاعت هلوقب ّمِلُملا ُثحبلا )و . ( داحتالا بابرأ تالاقم قئالعل ٌةعطاقلا دادجلا
 لبو ) و [ 11١21 ( َلزانم رمقلا ريدقت ريسفت نع لئاسلا باوج ) و « ملط نم الإ

 موي ىلإ اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا ٌلعاجو ريسفت يف ةمامغلا

 . ىلإ[ ب1 يف (0



 لال يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم

 عافترالا نم ٌمتؤملاو مامإلا نيب زوجي اميف لئالدلا ٌريرحت )و . ( ةمايقلا

 ةرذعملا نيب قرفلا يف ريدقلا ٌمتف )و . ( لئاحلاو دعُبلاو ضافخنالاو

 ريسفت ىلع مالعألا هيبنت ) و . ( رتافدلا دانسإب رباكألا ٌفاحتإ ) و . ( ريذعتلاو

 نم ملعلاب مكحلا يف ماصخلا ٌعفر)و ( مارحلاو لالحلا نيب تاهبتشملا
 ىلع تالالّدلا خاضيإ ) و . ( ديحوتلا صالخإ يف ديضنلا ٌردلا )و . ( ماكحلا

 حيضوتلا ) و . ( تالالّدلا حاضيإ ىلع تاضارتعالا ٌعفد )و . ( تارايخلا ماكحأ

 مالكلا يف ةّيضولا ُثاحبألا ١) و . ( حيسملاو لاجدلاو رّظتنملا يف ءاج ام رثاوت يف

 اذإ مكُحلا نايب يف نيرّيتلا قارشإ ) و . ( ةيطخ لك ٌمأر ايندلا تح ثيدح ىلع
 . ( َيِلُحلا ءاستلا سبت يف َىلَجلا ٌلوقلا ١ و . ( نيمصّحلا ٌدحأ دعولا نع فّلخت

 . ديفُملا ٌلوقلا ) و . ( ةعيرشلا ماكح ىلإ ةباجإلا بوجو يف ةعيدبلا ٌثاحبألا )و
 ( مومعلا ىلع بهذلا ةيلِح ميرحت يف موقرملا ٌيشولا )و . ( ديلقتلا مكح يف

 . ( نيديلا يذ ثيدح نع نْيرلا ففشك ) و ( لئاسملا لئالد ىلإ لئاسلا داشرإ )و

 . ( لوّعلا تابثإ يف لوقلا ٌحاضيإ )و . ( يضارألا موخت ىلإ يضاقلا ٌةياده )و

 دقو .(برألا ىهتنمو بلطلا ٌبدأو) .( ةعمجلا نم ةعكرب دادتعالا ىف ةعمّللا )و
 ًاريسفت عمجي نآلا وهو اهُدادعت لوطي ٌةريثك ٌتافنصم تافّتصملا هذه بّقعي

 . هِلّضفو هّنمب همامت ىلع َنيعُي نأ هللا وجريو ةياورلاو ةياردلا نيب ًاعماج هللا باتكل

 لوصأ يف باتك يف عّرشو ٍرابك تادلجم ةعبرأ يف همامتب ٌدمحلا هلو هللا ّنم مث
 يف نآلا وهو 20( لوصألا ملع نم ٌّقحلا قيقحت ىلإ لوحفلا ٌداشرإ ) هامس هقفلا

 هلئاسر نم عمج دقو . دلجم يف هللا دمحب كلذ مت مث همامت ىلع هللا هناعأ هلمع

 يف ينابرلا حتفلا) عيمجلا ىّمسو دلجم ٌردق كلذ دعب نحل مث ٍرابك تادلجم ثالث
 ئواتفلا امأو . ةلّوطم ٌثاحبأو ٌةلقتسم ٌلئاسر كلذ ٌعيمجو ؟”(يناكوشلا ئواتف

 )١( هقيقحتب هللا انمركأ .

 ديدجلا ليجلا ةيتكم : ط . ةنملاو دمحلا هللو ةسمخلا هئازجأ عيمجب هقيقحتب هللا انمركأ (؟) -



 يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم أ

 ىلع اهلعج يتلا ةيش ةيشاحلا فينصتب لغتشي نآلا وهو ًادبأ رصحنت الف ٌةرّصتخملا

 'ىلع قفدتملا راّرجلا ٌليسلا ) اهاّمسو تايانجلا باتك ىلإ اهيف غلب دقو راهزألا

 أهقلاخ ام عفدو ٌليلدلا هيلع لد ام ريرقت ىلع ٌةلمتشم يهو 2”( راهزألا قئادح

 هتيشاحو لالجلا حرش نم هيلع ٌيضارتعالاو هل ٌضضْوعتلا يغبني امل ضؤوعتلاو
 لئاضفلاب فرتعي نم هّرذق ٌفرعيسف همامت ىلع هللا ناعأ نإ ٌباتكلا اذهو

 . ريخلا نم هدابعل هللا بهو امو

 رثكأ ْرَكْذُي مل ام لعلو ةمجرتلا هذه ريرحت لاح لابلاب هروطخ نكمأ ام اذه

 ٍنونفلا كلت يف هخويش ىلع ةءارقلا نم مدقت ام ٌعيمج ناك "'[ دق ]و «0ركذ امم

 ُمُلِبِي نأ لبق هريرحت مدقت ام ضعب فينصتو اهريغ عم هيلع اهل هتذمالت ةءارقو
 َديلقتلا كّرتو كلذ لبق ىقتنملل هحرش يف سّرد لب ةنس نيعبرأ ةمجرتلا ٌبحاص

 ينب نع ًاعمجنم ناكو « نيثالثلا لبق وهو ِدِّيقم ريغ ًاقلطم ًاداهتجا هيأر دهتجاو
 عضخ الو ايلدلا لهأ نم ًادحأ بحص الو ضاق الو ٍريمأ بابب ْفقي مل ايندلا

 ًءاتفإو ًاسيردتو ًاسرد ملعلاب هِتاقوأ عيمج يف ًالغتشم ناك لب اهبلاطم نم بلطمل
 بدألاو ملعلا ٍلهأ ةسلاجم يف ًابغار هللا همحر هدلاو فنك يف ًاشئاع ًافينصتو

 . مهتدافإو مهنم ةدافتسالاو مهتاقالمو

 نم ءارعشلا ٌضعب هيلإ هبثكي ام باوجك ٌةجاح كلذل تعد اذإ َرعشلا لاق امبرو

 )١( توريب  قشمد - ريثك نبا راد عبط . تادلجم /7 /ب . هقيقحتب هللا انمركأ .

 نصحلا ةدع حرش نيركاذلا ةفحت باتك « هسفنل ةمجرتلا هذهب فلؤملا نم ركذي مل امف (؟)
 ءرذ يبأ ثيدح حرش رهوجلا رثنو ٠ يلولا ثيدح ىلع يلولا رطق باتكو « نيصحلا
 ىلع عئارشلا قافتا ىلإ تاقثلا داشرإو «ةباحصلاو ةبارقلا لئاضف يف ةباحسلا ردو

 دوطلاو « ةينامسجلا ةذللا يفنو ةيئاسفنلا ةذللا ىلع ًادر هلعج تاوبنلاو داعملاو ديحوتلا
 . روبقلا عفر ميرحت يف رودصلا حرشو ٠ فيرشلا ىلع دعسلل راصتنالا يف فينملا

 ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . ةنملاو دمحلا هللو اهلك اهقيقحتب هللا انمركأ دقو *
 .[1] نم ةدايز (5



 ففن يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم .

 بتُك امو هسفنل راعشألا نم هبتك ام عمج دقو «كلذ وحن وأ ٍةيبدأ ٍةحّراطم وأ لاؤس

 ًايلوتم ناك نم توم دعب ءاعنص ةئيدم يف ءاضقلاب َيلثباو "'دّلجم وحن يف هيلإ هب

 فرح يف هللا هظفح مامإلا انالوم ةمجرت يف كلذ حرش مدقت دقو اهب ربكألا ءاضقلل

 لاغتشالا عدي ملو كلذ ىلع ٌدمتسم يفرحألا هذه ريرحت لاح وهو [ 718 ] نيعلا

 يف هّلوخد ناكو ًائيش سيل هيلع ناك ام ىلإ ةبسنلاب نآلا هلاغتشا ناك نإو ملعلاب

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا لأسي نآلا وهو « نيعبرألاو نيثالثلا نيب ام وهو ءاضقلا

 همارم نيرادلا يريخ نم هلينُيو هّماتخ َنِسحُي نأ ٍميظعلا شرعلا بر ميركلا ُميكحلا

 ٌروفيف ةقيقحلا ىلإ َرظني ىتح هبلق نم ايندلا ٌبح عرنيو هلاعفأو 0

 رْكُس نم اهدنع وحصي ٌةبْذَج ّيلعلا كبانج ىلإ ِهْبَذِجا مهللا ةقي قئاقد لينب

 فراعملا ىلإ ملظُملا هباجح نع اهب صلختي خوخ هل ا . هرورُغ

 َنارْذأ لِسغيو كبح راحب يف َحَبسي نأ دعب الإ ايندلا هذه نم هْجِرْخُ الو . ةّقحلا

 . ًادارُم لانف ًادارُم َديِرُملا َتْلعِج تش اذإ تنأف كيرُق هايمب هبلق

 ُعِّيضُم ٌعْمد وهف ىليل ريغ ىلع َةَبابَص يرجي ٌعمدلا اذه ناك اذإ

 : ؟9لاق نم لاق امك لوقأ تسلو

 يضاقلا دلو هرعش عمج اذلو انه هركذ ام ىلع فقوي مل لعل : هصنام [ ب ] شماه يف )١(

 نرقلا ددجم مظن يف رهوجلا كالسأ هامس ناويد يف دمحم نب دمحأ مالسإلا خيش ةمالعلا

 . رشع كلاثلا

 .[ ب ]1 نم ةدايز (؟)

 : هصن ام ( ب ) شماه يف فرفز

 : نيتيبلا لبقو ٍةلازجلا ةياغ يف يتلا ةينيعلا هتديصق نم امهو ةيواعم نب ديزيل نائيبلا
 علاضألاو اشحلا نيب ًاعوج يفطتل  ٌةرظن دعبلا ىلع ىليل نم ُتْسُي اذإ

 علاطملا ٌودِب نم ىليل ّنساحم ىرت نأ ٌعمطت ّيحلا ٌءاسن لوقي
 . خلإ . .. ىرت فيكو
 : امهدعبو

 ٌعضاخ كل عشا بلقب كارأ اسمنإ ىليلاي كلج
 . ملعأ هللاو « بتاكلا ىسوم نب نارمع ِنب دمحم ةمجرت يف ناكّلخ نبا كلذ ركذ دقو



 يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم 7و0

 عمادملاب اهَتْرهط امو اهاوس اهب ىرَّت ٍنيعب ىليل ىرت فيكو
 عماسملا تورخ يف اهاوس ٌثيدح ىرج دقو ثيدحلاب اهنم ذتلتو

 : رخآلا لاق امك لوقأ لب

 ادْنَر هٌداوعأو ًاروفاك ٌنسملا نم 2 هّبارت ىحضأ عّرجلا يداو نإ الأ

 [با١١؟1؟] ادْرُي هبلاوج ىف ثّوجو تّشمت ًةيشع ًادنه نأ الإ كاذامو

 : لوقأو

 هيكُح تحت ٌفقاو ىضق اسمب ضار انأ

 همن نسُح نمري ىلاب ٌرَوفأ نأ ٌلئاسإ

 : لاق نم ٌلوق نسحأ امو

 ٌبرلا نم ىجْرُي ال فيكف مدآ ينب ْنِم ىجرُي ٌوفعلا
 : تيبلا اذهل ًازيجُم لوقأو

 يبسح هب يبئسح هب يبسح ٌمهنم يب ٌفأرأهنإف و .

 قلن

 . طقس كانه *

 : هصئام ( ب ) شماه يف

 رّمُعو هلل ملعلاو ه ١76٠ ةرخآلا ىَدامُج رهش يف هللا همحر ُينابرلا ٌملاعلا اذه تام مث
 : هللا همحر هرُمع ةدم ىف وه لاق ًاريثك

 انيشام ءاسمّللا نم انولّوحخو | آنس دعب ِرْغَع عشب انل اوداذ
 انيأ اذ نييأ نكلو انيلع يح  ٌمهُركشف ئوهن يذلاب انل اوؤاج
 انيدلاو ّيايند مهلضف نم ّنإو اذ كّيسحو يسفن مهلضف نم ّنإف

 مث نسح نب هللا ٌدبع ٌرصانلا مهلقتعا مث ئيحي هوخأ هدعب ربكألا ءاضقلا ةفيظوب ماقو
 ةمالعلا يضاقلا ةمجرتلا بحاص دلو ربكألا ءاضقلا يف رقتساو ٍلوُد ٌبالقناو ٌرومأ ترج
 , عم هلو وهازنو ٍةفعو رومألاب ةياردو نيصر لقع وذ وهو تام ىتح دمحم نب ٌدمحأ ٌرْدِبلا
 ٠ هللا همحر فلأو نيتثمو نينامثو عضب يف هللا همحر تامو . لزالزو ٌلقالق هرصع ءاتبأ
 نم رجزلا يف ةبيّرلا ُئفشك اهنم ةعيدب ٌلئاسرو ةغالبلاو ةلازجلا ةياغ يف ّمظن هلو . نيمآ
 . كلذ ديغو « يفاخلا ءادلل يفاشلا مهرملاو « ةبيغلا



 افه يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم رصانلا مامإلا

 نب يلع ْنِب دمحم ٌرصانلا ٌمامإلا - 6

 '"”نيدلا حالصب ٌروهشملا يلع نب دمحم

 ٌَرشع عباس ٍةعمّجلا هليل دلو ٌيدهّملا مامإلا هيلاو ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت دق

 زّربو ةمامإلل لّهأت ىتح ملعلاب لغتشاو ةئمعبسو نيثالثو عست / ةنس ٌرفص ٍرهش
 قوف غلب هنإ : ( ةمغلا )[ ةفشاك ] ) يف ميهاربإ نب يداهلا ٌديسلا لاق . نونف يف

 اهيناعمو اهتاغلو اهوحنو اهئيدحو اهريسفت اهّلك مولعلا يف زربو ٍداهتجالا ِةبتُر
 خيراتلاو ٍدِهْزلا بتكو اهِعومسمو اهلوقعمو اهعورفو اهلوصأو اهقوطنمو اهنايبو

 تناكو ةيديزلا ُءاملع هعياب هّدلاو تام امل مث . ىهتنا ؛ موجنلاو ٍئيهلاو كّلَقلاو

 اعنصب رقتساو ٍنميلا بلاغ َكَلمو (175 ) ةنس َرفص نم وتبسلا موي يف ٌةعيبلا

 خّودو لفسألا ٍنميلا نيطالس دالب ىلإ ازغو هتلوُص تدتشاو هّتلود ْتَمظعو

 لذعلا ٌريثك ةسايسلا ّنسح دونجلا َريثك ٍريبدتلا ّيوق يأرلا ٌدّيج ناكو « مهدالب

 دقو هلهأ بيرقتو معلا ٍسْردو ةدابعلاو ٍركذلا َميِدُم ٍةّمِهلا ّيلاع ًافّمعتم ًاعّدوتم

 كلذ ىلع رمتساو « مهّلاومأ بهنو مهءامد كفسو مهتاكرأ ّدهو ””ةينطابلا لزلز
 ًءاعنص رصق يف (8)

 : نيدلا حالص دجسمب نآلا روهشملا هدجسم بناج ىلإ يتلا هتّقب نفّدو

 ةئمعستو نيعستو ثالث 4917 ةنس ةدعقلا يذ رهش يف تام ىتح

 )١( 07ص مارملا غولبو . (714817/1) مالعألا .
 . فشاك [ب ] يف (0)
 ترهظو ٠ ًاليوأت ليزنت لكلو « ًانطاب باتكلا نم رهاظ لكل ارلعج نيذلا مه ةينطابلا 37

 : رظنا . حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نمو ( طِمْرِق نادمح ) نم نومأملا مايأ يف مهتوعد

 . ؟7؟ص يدادغبلا رهاقلا دبعل . قرفلا نيب قرفلا

 ( 80085 ٠/ ) رمغلا ءابنإ يف امك ا/91 ةنس هلعلو مهو انه : هصن ام [ ب ] شماه يف (5)

 . (07/ )0179  ينامألا ةياغ رظناو



 ىسيع نب رمع نب دمحم نب يلع نب دمحم 0/1

 دمحم نب ىسيع نب ّرمع نب دمحم نب يلع ْنِب دمحم 7

 ©0ناطقلا نب سمشلاب ٌفورعملا ٌيعفاشلا ّيرصملا لصألا ٌيدوهْمّسلا

 نب ءاهبلاو ٍدامعلاو نّقلملا نبا نع ذنأو ةئمعُبسو نيثالثو عبسالالال ةنس دلو

 تاءارقلا يف ًاباتك فّئصو ٠ ثيدحلاب ٌةيانع هل نكي ملو ٍةريثك نونف يف رّهمو ليقع
 « يونسإلا تاقبط ىلع ليذ هلو « ةسدنهلاو باسحلاو ضئارفلا يف ًاباتكو عْبسلا

 ينّزملا رصتخم ىلع ٌحرشو [ 4١٠" ] تادلجم عبرأ يف ِكلام نبال ةيفلألا حّرشو
 . ةئمنامثو ةرشع ثالث 817 ةنس ٍلاوش رخآ يف تامو ريسفتلا نم ٌءيشو

 '”يراصنألا مث يدنّسلا دارم دمحم نب دمحأ نب يلع نب دباع دمحم 1

 دلو مهُقرع كلذو « ٍنامسا هدجلو 27[ نامسا هيبألو ] ٍنامسا هل” و]
 هدج امأو . ملعلا يف ظح هل ناك هُدلاوو ففلأو ٍقئيو نيعست 1140 ةنس يف ًابيرقت
 هدج ٌةَفتسم ناكو ةمجرتلا ٌبحاص هّديفح هنع اهاكح فيناصت هل ءاملعلا رباكأ نمف

 ردنب ىلإ ةمجرتلا ُبحاص جرخو هبا تام مث تام ىتح رواجو جح مث « دئسلا

 ٌبحاصو ء« هريغ يف ًاكراشم ٌبطلا ملعب ًاروهشم هّمع ناكو هّمع عم ةديدحلا

 ةيفنحلا هقفو فؤصلاو وحنلاب ٌةنقتم ٌةفرعمو ٌبطلا ملع يف ىلوط ّدي هل ةمجرتلا
 انالوم ٍرصعلا ًةفيلخ ٌةبلط . ٌميرس ٌحيحص ٌمهفو مولعلا رئاس يف ٌةكراشمو هلوصأو

 لصوف ٌبطلا ملعب هراهتشال ةديدحلا نم ةيلعلا هترضح ىلإ هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا
 ةنس ءاعنص ىلإ هلوصو ناكو « هتيودأب سانلا نم ٌةعامج عفتناو ةرضحلا ىلإ

 .نيفلؤملا مجبعمو .(74 مقر )4/4  ٠١ عماللا ءوضلاو .(1417/5) مالعألا )١(

 !ةيدهو .(4/١1)و ( ه45و ”77/8) نونكملا حاضيإو 9*١44(. مقر 544/“)
 )١189/5(. نيفراعلا

 نوتكملا حاضيإو . 80ص ةفرطتسملا ةلاسرلاو .(1194/56-1860) مالعألا (0)
 . ( 519 مقر 594-58١ /5 ) رطولا لينو . (195/5)

 . [1] نم ةدايز فرق

 .[ ب ]1 نم ةدايز (5)



 املا ءاعنص ٌةنيدم ىلإ نيمداقلا ملعلا ةبلط دحأ يدركلا دمحم

 ملع يف يديبملا اهحرشو يرهبألا ةياده يف َيلع. أرقو ّىلإ دّدرتو (151)

 ةياغ يف هحرشو باتكلا نوك عم ًاديج ًامهف كلذ مهفي ناكو « ةيهلإلا ةمّكحلا

 الف ٍنونف ةدعب نيفراعلا ءاملعلا نايعأ نم ًةعامج رّضحي ناك ثيحب ءافخلاو ةّقدلا

 نأ دعب قنسلا كلت نم لاوش رهش يف ةديدُحلا ىلإ داع مث كلذ بلاغ نومهفي

 رركت مث « هاطع ضئاف نم لانو هاسكو ًاعفان ًامولعم هل رّرقو ٌةفيلخلا هيلإ نس

 مايأ يف مث . انركذ امك روصنملا مامإلا مايأ يف ٍةرم دعب ًةرم ةءاعتص ىلإ هدوفو

 دمحم اشابلا ىلإ رصم ىلإ هلسرأو ّيدهملا مامإلا انالوم مايأ يف مث لكوتملا مامإلا

 ملعلا ساردناب انربخأو عجرو ( 1777 ) ةنس يف كلذ ناكو « ٌليف اهنم ةيدهب يلع

 . ©"2ٌُفوصتلاو ٌديلقتلا الإ قبي مل هنأو ةيرصملا رايدلا يف

 ءاعنص ةنيدم ىلإ نيمداقلا ملعلا ةبلط دحأ يدركلا دمحم -4

 ١ بلطل هدالب نم جرخ دادغبل ٌةرواجم ىّوق يهرو دركلا نم هلصأو

 ًةضفار اهلهأ دثكأ راص دالبلا نم اهلوح امو َدادغب نأ انل ركذو ؛ نادلبلا يف لقنتو

 سانلا ٌرثكأ نأ انل يكحو . َناسارُخ ٍدالب ُبلاغ كلذكو ةيمامإلا ضفاور نم

 ةضفار مهيفو « لقعلا مولعب مهلاغتشا بلاغ نكلو ناهفصأ ّلهأ ملعلاب ًالاغتشا

 ٍنرقلا لئاوأ يف ءاعنص ىلإ ٌةمودق ناكو . ةميظع نتف مهريغ نيبو مهنيب يرجي

 ًادج ٌةليوط ةرظانملا ملع يف ٌةلاسر اهنسحأ نم بكب هعم مدقو ّرشع تلاثلا
 نع هّتلأسو سيرارك يف ٌديفم ٌسيفن حرش اهلو ةيدّضعلا ثحبلا بادآ ىلإ ةبسنلاب

 ةرظانمب اهريغو ٍدنهلا دالب يف ٌةفورعم يه لاقف اهحرشو ٍةلاسرلا كلت فلؤم

 لاقف ؟وه ٍنامز يأ [أ٠؟7] يفو وه نم نبا اذه فسوي نع هتلأسف فّسوي

 هذه هل ©'[ لاقف ] اهجرشو ةلاسرلا كلت يف ًةءارقلا ينم بلط دقو يردي ال

 نيتئمو نيسمخو عبس ١161 ةئس ةرونملا ةنيدملا يف هل مجرتملا تام : يدمبفلا لاق | )١(

 . عيقبلاب هربقو فلأو
 . ( 54/5 ) رطولا لين ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 . تلقف [ ب ] يف (0



 عيطم نب بهو نب يلع نب دمحم فذ

 كلذ نم دب ال لاقف !ينع اهذخأت فيكف كنم الإ اهيلع 207[ ْفِقَي ] مل ٌةلاسرلا
 نم يهو ةبلطلا نم ٌريثكو ٍرصعلا ءاملع نايعأ نم ٌةعامج اهبتك دقو ّيلع اهأرقف
 ٌلِفتْشي نأ اهيلع هفوقو دعب ملع بلاطل يغبني الو ٌدئاوف اهرثكأو تافلؤملا سفنأ
 ءاهجرشو ةلاسرلا كلت ىلإ ةبسنلاب ءيشب تسيل اهنإف اهجورشو ثحبلا باداب
 . ةئس نيعبرأ وحن ًءاعنص ىلإ همودق دنع ٍةمجرتلا بحاص ٌرْمع ناكو

 ةعاطلا يبأ نب عيطُم نب بهو نب يلع ْنِب دمحم -8

 ©يرضملا لصألا يطولفنملا يريشُقلا نيدلا يت

 ٍديعلا قيقد نباب فورعملا ةرهاقلا ٌليزن ٌييعفاشلا مث ٌئيكلاملا أشنملا ٌييصوقلا
 [*411] 518 ةنس َنابعش يف دلو ةروهشملا فيناصتلا ٌبحاص ٌُريبكلا ٌمامإلاو |

 ىلإ لحرو ةعامج نم ٌرصمب عمسو رحبلا يف عني ةيحانب ةئمتسو نيرشعو سمخ |
 ديشرلا نع ًاضيأ ذخأو امهريغو دلاخ نيزلاو مئادلا ٍدبع نب دمحأ نم عمسف قشمد

 قافو ةيعرشلا مولعلا عيمج يف رخبتو مالسلا دبع ٍنباو يرِذنملا يكزلاو راطعلا
 فّنصو ٌةبلطلا هنع ذخأو هدُكْذ رهتشاو هّيِص راطو ٍنامزلا ُدباكأ هل عضخو َنارقألا
 يف عّرشو ( ماكحألا ثيداحأ يف ماملإلا ) اهنمف ©[ ةرئاسلا ] ةقئافلا فيناصتلا
 ربا ظفاحلا لاق امك «؟”[ اهيف ] ىتأ نيدلجم يف ًةريسي ٌثيداحأ هنم جّرخف ءهحرش
 ٌعَّمِجو طابنتسالا يف ًاصوصخ مولعلا يف هترئاد ةعّس ىلع ٍةلادلا بئاجعلاب رجح
 فنصو . هدعب هُرثكأ ِمِدُع : رجح نبا لاق , ًادلجم نيرشع يف ( مامإلا باتك ) .

 حّرشو . روهشملا ةدمٌعلا حرش هتافنصم نمو ثيدحلا مولع يف ( حارتقالا )

 . فقن [ ب ] يف قفز

 تايفولا تاوفو . 6153 مقر 45 4١/5 ) ةئماكلا رردلاو .(5849/5) مالعألا (0
 نيفلؤملا مجعمو .(1 - 5/5) بهذلا تارذشو . (141 مقر 10560 - 1/0
 . ( 73١1/١5/4 ) ةرهازلا موجنلاو . ( 14917 مقر 004 597/5 )

 . [ ب ]] نم ةدايز فرفز

 .امهيف [ب 1 يف (5)
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 . هقفلا يف بجاحلا نبا رصتخم ٌضعب حرشو . هقفلا لوصأ يف يزرطملا ةمدقم

 ًاصاّوغ ًايكذ ًايوخن ًابيدأ ًاكرذم ًايلوصأ ًاققدم ًانئفتم ًامامإ ناك : يبهذلا لاق

 ةعلاطملا ىلع ًابكُم نّسسلا ميدُم عّرولا مات ٍةنيكسلا ٌريثك لقعلا َرفاو يناعملا ىلع

 ريف ىلوُطلا ديلا هل ٠ ىوعدلا ميدع مالكلا َرْزن سفنلا ٌيكذ اداوج ًاحمس « عْمجلاو
 هايملا يف ُساوسّولا هيلع بلغو « لوقعملاو لوقنملا ملعب ًاريصب لوصألاو عورفلا

 هرُكذ عاشو هخياشم ةايح يف همسا رهتشاو لاق ٌرابخأ كلذ يف هلو « ةساجنلاو

 ةريسي تاملكب ملكتي لب :هثحب يف َءارملا كلسي ال ناكو « ٌةمثأ هب جّرختو

 . ًائيش ّيلع ْبّثكي مل نينس لامشلا بتاكل لاق هنأ هنع َيِكُح ىتح « عَجِرُي الو

 ًامامإ نيبهذملاب ًافراع دهّزلاو ملعلاب قاق نمم ناك : يبلحلا نيدلا ُبطق لاقو

 ةيآ ناكو « كلذ يف ّلثملا هب ٍبَرضُي ؛ همولعو ثيدحلا يف ًاظفاحو نيلصألا يف

 هعطقي ًاليلق الإ ليللا نم ماني ال ركذلا مئاد يفوخلا ديدش يّرحتلاو ناقتإلا يف

 نيلغتشملا ىلع ًاقوفش ناكو « ًةرومعم اهّلك هئاقوأ تناكو ًادِّجهتو ًاركذو ًةعلاطم

 ىتح لاقف ء هطخب ةقبطلاو حاور نبا نم هّعِيس ءزجب هّنيتأ : لاق « مهل ٌربلا ٌريثكو
 هب ْثَّدحي ملو هركذأ الو هّعامس قّقحأ ام نكل يطخ وه لاقف هيلإ تدع مث هيف َرْظنَأ

 نأ ينغلب : يبهذلا لاق « هنم هِعامس ةحص عم رّيتُملا نبا نع ثّدحي مل كلذكو

 : يلازربلا لاقو ٠ هتبترم نم اطَحو هل ماق ٌخيشلا هيلإ علط امل نيجال َناطلسلا

 ةلقو هسفنب هلاغتشاو مولعلا يف هتنفتو هنهذ ةدوُجو هملع ةرازغ ىلع م ٌعمجُم

 ٌيعفاشلا َبهذم مث كلام َبهذم أرق نيصرلا لقعلاو نيتّملا نيدلا عم هتطلاخم

 تاغّللاو ٍنوتّملاو ءامسألاب ٌملاع ثيدحلا ةعانصب ةيبخ وهو امهيف سّردو
 ىلإ دّدرتو صوقب أشن ء بدألاو ةيبرعلاو نيلصألا يف ىلوطلا ٌديلا هلو « لاجرلاو
 نب رْهب ةيّرذ نم هنأ ركذُيو هرُمع رخآ يف رصعلا ملاعو ٍدالبلا خيش ناكو ةرهاقلا

 : يناكلمزلا نبا ( لاقو) . هب 7[ ثّدحي ] امب الإ زيجُي ال ناكو يريشُقلا ميكح

 هّلثم َنينس نم هلبق نم نكي ملو لب ه هرصع يف ءاملعلا ٌةمالعو هنف يف ٍةمثألا ٌمامإ
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 ٌريسفتلا ٌفِرعي ناكو ةريثك مولع يف دّرفت « عرولاو دهُزلاو نيدلاو ملعلا يف

 هيلإو ةغللاو ّوحنلاو نيلصألا فرعيو ًاميظع ًاقيقحت نيبهذملا ققحيو ثيدحلاو

 ُفلاخملاو ٌقفاوملا هل ّرقأ ٠ يناعملا ىلع صْوَعلاو قيقدتلاو قيقحتلا يف ىهتنملا
 . هّدي لّبقيو هريرس نع لزني نيجال ناطلسلا ناكو « ُكولملا هْئمَظعو

 نميف هنم لجأ نع تلمح الو تيأر نميف هّلثم ٌرأ مل : سانلا ديس نبا لاقو

 ىلع ًالبقم هناسلل ًاظفاح لزي ملو « اعراب اهنونف يفو ًاعماج مولعلل ناكو « ُتْيَدر
 نيحلاصلا تاماركبو ٌقَّلخت هلو اهرصحل هتاملك ٌرّصحي نأ ٌذاعلا ءاش ولو ٠ هنأش
 عابط ٌمركو ٌماسو [ 5451 عاب بدألا يف هلو ٌقّلعت نيفراعلا تامالعو ٌقّقحت

 هنم َبَدآ [ ب77١ ] ينيع رت مل لوقي ٌدومحم ٌباهشلا ناك دقل ىتح عابطنا ُنسحو

 ديس نب مالك ىهتنا هناوأ ّىعزوأو هنامز ٌيرْؤث ناكل ءاضقلا يف لخخدي مل ولو

 ةنس ىلوألا ىدامُج نم ٌرشع َنماثلا تبسلا موي يفو : يلازربلا لاق « سانلا
 نأ ىلإ هيف رمتساو : ؟”رجح نبا لاق « ةيرّصملا رايدلاب ءاضقلا يلو ( 145 )
 . ةئمعْبسو نيتنثا ١7/ ةنس رفص يف تام

 ّنب ّدمحأ نيدلا باهش مامإلا ٌحيشلا ٌتعمس : نيدلا ٌُسسمش ُبحاصلا لاق
 الإ َليللا ماني ال ًةنس َنيعبرأ نيدلا ٌئقت ٌحيشلا ماقأ : لوقي يكلاملا ٌّيفارقلا ّسيردإ
 ( لاق ) ٌراهتلا يحْضُي نيح ىلإ هبنج ىلع عجطضا ٌحبصلا ىلص ''7[ ناك اذإ ] هنأ
 خيشلل ثركذ : عيدبلا ٌبحاص ْغَبْضألا يبأ نب ميظعلا دبع نيدلا ٌيكز
 مل بوكت نأ َمُكسُدَمَ ُددْويأ » ىلاعت هلوق يف ةغلابملا ةوجو ٍديعلا قيقد نب نيدلا ّيقت
 هلع ثيطو الفم هل رك ملو ةزشع يمر ( 5+ : نيل 14 ٍاَتألِض دة

 ةغلابملا نم ًاهجو نيرشعو ةعبرأ اهنم طبنتسا هنأ يل ركذف هب ٌتعمتجا مث ًاليلق
 يف لضفلاب هل ٌُثفرتعاو هتءارقب هنم اهّميعمسو هطخب اهبتكف يل اهّبثكي نأ هّتلأسف
 . ةنس نيعبرأ ىلع ًةدايز غبصألا نبا دعب نيدلا ٌنيقت شاع دقو . ىهتنا « كلذ

 - 4/4 ) ةنماكلا رردلا يف (1)
 . اذإ ناك [ب ] يف (0)
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 000 يح نبا لاق

 نبا ٌثدجوف ءارحصلا ىلإ ًاموي تجرخ : لاق ٌئماسحلا نيدلا ُفيس ديمألا ىنربخأ

 ناك ٍربقلا اذه ُبحاص لاقف هتلأسن يكيو وعديو أرقي ةناّبجلا يف ًافقاو ديعلا قيقد

 امل لاقف هلاح نع هتلأسن ةحرابلا هّتيأرف تامف ّىلع أرقي ناكو يباحصأ نم

 ءاجف ٌتعتراف ينُعُوري لعجو عبسلاك ّطقنأ ٌبْلك ينءاج ربقلا يف ينومّتعضو

 لاقف ؟تنأ نم ُتلقف ينْؤُي يدنع سلجو هدرطف ٍةنسح ةئيه يف ٌُفيطل ٌنصخش
 1 . ىهتنا ٠ ةعمجلا موي فهكلا ةروس كتءارق ُباوث انأ

 ةعفان ًةلمج اهنم دروأ دق ينابملا ٌةديج يناعملا ٌةيوق ٌةمكحم ٌةنسح ٌراعشأ هلو

 َدَمَص يضاق ينامثعلا ميحرلا دبع نب دمحم طخب ٌُتأرق :

 مهنفب ٍنف لك ٌةمثأ هل فرتعا دقف ةلمجلابو « مهريغو 2'ءابدألا نم همجرت ْنَم

 202فسجألا ١ي "لع ب تثوي هن "لع
 "'فيحُرلا نب يلع نب نسنوي نب يلع نب دمحم -

 دنف نباب ًاميدق ٌفورعملا « ءافو ةنكاس ةيتحتو ةحوتفم ةلمهمو ةمومضم يازب

 فلؤم وهو « ٍروكذملا هّدج مسا فيَحّرلا ًاريخأ ٌروهشملاو ةلمهم مث نونب مث ءافب

 )١( رردلا يف ) 90/4 ( .

 هصن ام ( ب ) شماه يف (؟) :
 هلوق ءالبنلا يف يبهذلا هدروأ هللا همحر ديعلا قيقد نبا رعش نمو :

 العلا ىلإ نيرثكألا دح تزواجت ١ زكارملا يف مهتيقبتساو ترفاسو

 زوافملا قيضم يف يركف تيقلأو اهرعق كردي سيل ًاراحب تضخو

 زئاجعلا نيد ناسحتسا ىلإ 2 يرايتخا عجارت مث راكفألا يف

 سانلا ديس نبا هل دشنأو :

 حيرتسن الو ضمغلا فرعنال  كئزرسلا كيف انعطق ةليل مك
 حيري وأ مهاوكش نم ليزي يذلا اذام باحصألا فلتخاو

 حيحصلا وهو كاركذ لب لقو ةعاس مهسيرعت ليقف

 نيب فالخ اهيف هقفلا يف ةلأسم يفلأ الإ هّنأك ام لاقو يدفصلا نيدلا حالص هنسحتسا دقو

 لاوقألا ضعب حجرف باحصألا .
 )( مقر 000 /7) نيفلؤملا مجعمو .(185/3) مالعألا ١5440(. نونكملا حاضيإو )01١8/4.



 دمحأ نب دمحم نب رامع نب دمحم يربك

 مك ملعأ هللاف ( 915) ةنس هفيلأت نم غّرفو ( ( راربألا رثآم ) ىمسملا 2')ةمائسبل بلا حرش

 . كلذ دعب شاع

 دمحأ نب دمحم نب رامع نب دمحم -

 ©”رامع نباب فورعملا ىكلاملا يرصملا يرهاقلا

 ةئمعبسو نيتسو ٍنامث 778 ةنس ةرخآلا ىدامجج نم نيرشعل تسلا موي دلو
 ٍنباو يقارعلا نع ذخأو هتارصتخم ًةدع ظفنحو هدلاو فنك يف أشنو عاملا رطانقب
 بلطو َنودلخ ٍنباو ةعامج نب ٌرعلاو ماشه نب "” ٍدجملا ]و ينيقلُبلاَو نّقلملا
 هلو َنطاومب سّردو نيثدحملا نم ةعامج ىلع ةرهاقلاب عمسو هسفنب ٌثيدحلا

 ٌلاوزو ) تادلجم ثالث يف ماكحالا ةدمُع حرش يف ( ماهلإلا ٌةياغ ) اهنم ُفيناصت
 ليهست حرش يف (دئاوملا ' بالع] و ) عماوجلا عمج حرش نع ( عناملا
 عبرأ يف ماشه نبال ينْغملا حرش يف ( يفاكلاو ) تادلجم ينامث يف دئاوفلا
 ًامامإ ناكو يقارعلا ةيفلأ حرشو . ّيعرفلا بجاحلا نبا ٌرصتخم حّرشو « تادلجم
 ًاراَمأ نونفلا نم ريثك يف ًاكراشم فْرّصلاو ةيبرعلاو هلوصأو هقفلا يف ةمالع
 ٌماَدُج هيف جرخ ْنأ ىلإ ْثدأ يتلا هتدح ديزم الولو : 2*”ٌيواختسلا لاق . فورعملاب

 موي تامو ريفغلا ٌمجلا هنع ذخأل هتوم ىلإ ديازتي رمتساو 2"'[ نيتنسب ] هتوم لبق
 . ةئمئامثو نيعبرأو عبرأ 844 ةنس ةّجحلا يذ ٌرشع عبار تْبِسلا

 . ةمئألا خيراتو نميلا رابخأ يف ةيخيرات ةموظنم )5(

 عماللا ءوضلاو . 739١( مقر ٠7/١ - 7١4 ) ةاعولا ةيغبو )١١/5(. مالعألا (؟)
 نيفلؤملا مجعمو .(1؟04/9) بهذلا تارذشو .(519 مقر 584 - 6/8"5)
 .( 1١19/١/5 و١144 ١0/0 )ور )١//409( نونظلا فشكو .( ١5984 مقر همس
 .(196 195 /5) نيفراعلا ةيدهو .(01/4/4)و (754و 77/7) نونكملا حاضيإو

 . بالج [ ب ] يف (5؟)

 . ( 584/8) عماللا ءوضلا يف (5)

 . نينسب [ ب ] يف ()
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 لسمشلا دمحأ نب ّرمع ْنِب دمحتم - 57

 [ 54 ]'"”ُئيعفاشلا يلحملا مث يطساولا هللا دبع وبأ
 تس ا/85 ةئس دلو ةمجعملا نيغلاب يِرْمَّعلاب فرعيو ّدمحأ سابعلا يبأ دلاو

 ةرجتلا مزال مث ةرهاقلا ءاملع نم ٍةعامجب عفتناو ةرْمَغ ةينُمب ًاييرقت ةثمعبسو نينامثو
 « كئاحلا يئافولا ّرمع خيشلاك ةيفوّصلا خياشم نم ٍدحاو ريغ بحصو ةدابعلاو

 كلذل ىّدصتو داشرإلاب هل نذأو يناثلاب هعافتنا بلاغ ناكو دهازلا دمحأ خيشلاو

 ٌلاوحأ هل ©”[ ركذو ] هُعابتأ رُمكو هّنيص رهتشاو هب رمانلا عفتناو دالبلا نم ريثكب
 نوناق ىلع يشملاو ةديقعلا ةحص عم اياوز ةدع أشنأو دجاسم ةدع ددحو ٌتاماركو

 هيلإ ئدهُي ام لوبق مدعو ايندلا ينب نع ضارعإلاو عّدبلا نم ريذحتلاو بفلسلا
 هوجو نايب يف لاصخلا ُنساحم ) و ( ةرطفلا ماكحأ يف ةرصنلا ) اهنم ُفيناصت

 يف طوبضملا ٌمكحلا )و ( ناوسثلاو ناّبشلا ةرشاعم ميرحت يف ناونعلا ) و ( لالحلا

 ةرهزملا ٌضايرلا )و . ( رابخألا "9 قيرطل ] راصتنالا ١و ( طول موق لمع ميرحت

 تادلجم [1114 ] عبرأ يف ( ةنسلاب سّدلتلا يف ةثملا ٌحنم )و ( ةرفغملا بابسأ يف.

 .ةئمزامثو نيعبرأو عست 844 ةنس َنابعش َحْلس ءاثالثلا ةليل يف ( تامو )

 نب ديعس نب سيردإ نب دمحم نب ّرمع نب دمحم نب ّرمع ْنِب دمحم -

 (؟يتبْسلا يرهفلا هللا دبع وبأ ديشر نب دمحم نب دمحم نب نسمح نب دوعسم

 نع ذخأو ةئمتسو نيسمخو عبس 141 ةنس ىلوألا ىدامُج يف دلو

 )١( عماللا ءوضلاو . ( 557 516/9 ) بهذلا تارذشو .(710/7) مالعألا 778/8
  740مقر ١(. فشكو .( 4 مقر هوم د همال/؟) نيفلؤملا مجبعمو

 ”ا/ل5و ١ال١/1) نونظلا ( و)5/19/ا1١١(.

 . تركذو [ب] يف (
 . فيرطل [ ب ] يف (9)

 ةاعولا ةيغبو .(7504 مقر 1١١١/4 1١١7 ) ةنماكلا رردلاو .(14/1) مالعألا (:)

 تايفولاب يفاولاو . 55ص ظافحلا تاقيط ليذو . ( "#4 مقر )/1994-75٠0١

 . ١19١144( مقر 550/5 ) نيفلؤملا مجعمو .( 18٠6 مقر 785-784/4)



 ةيطع نب دمصلا دبع نب يلع نب رمع نب دمحم لمه

 ءرثكاف هريغو َنوراه نب دمحم يبأ نم عمسو ةيبرعلا عيبرلا نب ٍنيسحلا يبأ

 ٌثتيدحلا بلطو ساف ىلإ لحر مث كلذ يف عرب ىتح تايبدألاب هابص يف لفتحاو

 ٌماشلاو ٌرْضم لخدو رواجو جحو ةعامج نع نيلصألا ذخأو أرقأو هقفتو هيف دهّجف
 هلو ديعلا قيقد ٍنباو ينالطْسَقلا بطٌقلاو ٌيراخبلا 27[ يبأ ] رخفلا نم عمسف
 ةريثك دئاوف ىلع ٌةلمتشم تادلجم تس يف ( ةيفرشملا ةلحرلا ) اهنم ٌتافنصم
 مجارتلا نامُجْرَت ) باتكو ( بحاصلا مسا هيلع قلطني نميف بهاذملا ٌحاضيإ )و
 نم عجر اّملو : ءالبنلا يف يبهذلا لاق : كلذ ٌريغ هلو ( يراخبلا باوبأ ىلع

 77١ ةنس مّرحم رخاوأ يف ( تام ) ةماعلاو ةّصاخلا دنع ًأظوحلم ةتّبس نكس هتلحر

 . ساف ةنيدمب ةئمعّبسو نيرشعو ىدحإ

 دمحأ نب ةيطع نب دمصلا دبع نب يلع نب ّرمع ْنِب دمحم -

 7©2لحرملا ْنباو ليكولا ْنب نيدلا ٌردص يومألا

 ةئمتسو نيتسو سمخ 770 ةنس لاوش يف دلو بيطخلا ُنبا هل لاقي ناكو

 نيدلا يفرشو هدلاوب هقفتو امهريغو يلبرألا مساقلاو َنآلَع نبا نم عمسو «ًاايمدب

 قافو نونفلا ىف ة مدقتو يدنهلا ٌيفصلاو كلام نب ب نيدلا رذب نع ذخأو يسيقملا

 لّضفملا ظفحو . ظفحلاو ءاكذلا يف ًةبوجعأ ناكو « ّنسحلا ّرعشلا لاقو َنارقألا
 ناكو « ةماقم موي لك يف تاماقملاو ةعمج يف يبنتملا َناويد ظفحو « موي ةثم يف

 لاق . ًةنس نيرشع نبا وهو ىتفأو .اهّنك ةديصقلا طفح الإ برعلل دهاشب ّرميال

 . رثكو سرادملاب سّردو هاوس ٌدحأ ةيميت نبا ةرظانمل موقي ال ناكو : رجح ُنبا
 . ىلإ ردابف هيلع اهتابثإ اودارأ رومأ يف ىوعد هيلع اوبتر مهنأ هغلب هنإ ىتح هودساح

 .ريزعتلا عفرو همد نحو همالسإ ةحصب مكي نأ هلأسو يلبنحلا ناميلس يضاقلا

 . نبا[ ب ]1 يف 2

 ةرهازلا موجنلاو . (714 مقر 1١9/8 ١57 ) ةنماكلا رردلاو .(314/5) مالعألا (9)

 ” نري فس



 <” ةيطع نب دمصلا دبع نب يلع نب رمع نب دمحم

 عم هودجوف ٌةعامج هسبكو « هَّلك كلذ ىلإ هباجأف هفئاظو ىلع هثاقبإو هتلادعو هنع

 يضاقلا ىلإ 27[ يناثلا مويلا ] ردابف هترداصمب ُبئانلا رمأف ّرمخلا نوبرشي ةعامج

 ةحئار هنم اوّمش الو ٌناركس هوري مل مهنأ هوسبك نيذلا هيف دهش ًارضحم تبثأو

 سانلا ٌضعب هل عّفشو رمح ٌةيِدْبُر ناكملا يفو تيبلا كلذ يف هودجو امنإو ٍرمخلا

 ناك يتلا هتاهج عيمج نم هلزعب ناطلسلا نم ٌباتك ءاج مث ةرداصملا نم َيفعأف

 هل تناكو هّتيِص رهتشاو مّدقتو ٌةريثك ُفئاظو مايأ دعب هل ْتنَيُع مث « اهيف سردي

 . ةلودلا دنع ٌةهاجو

 ىلإ هّؤادعأ نمدو [744 ] كلملل حّلصي ال َرصانلا نأب ىتفأ نمم ناكو

 ىلإ ٌرفف ٍناطلسلا ءارمأ ٌضعب هيلع يضبقلا دارأف اهب هاجه هنأ اوركذ ٌةديصق رصانلا
 لاقف ُبجاحلا لخدف رصانلا دنع ُتنك : ينيوزقلا ٍنيدلا ُلالج لاق . َةّرغ

 ّضرألا سب ُبجاحلا هل لاق لخد املف لخدي لاقف بابلاب ليكولا نب نيدلا ٌردص

 هل لاقف كَفسُي هّمد نأ ٌتْكَكَش امف لاق . هلل الإ ّضرألا سوبي ال يلثم لاقو عنتماف

 ©[ رّيعت ]و كولملا نيب ٌلخدتو ٌرْضم ىلإ حورتو ٌديربلا بكرت ٌهيقف تنأ ٌبصانلا

 ادارأ ام اوبل داتا دعا ناو ا لاقف ؟ َناطلسلا وجهتو َلودلا

 ٍةديصقلا كلت نزو يف ًةديصق جرخأ مث ٠ « يعم انأ هُتْمّلكت يذلا اذهو يناسل ىلع

 املف نيدلا ٌلالج لاق . هلع حّفصف اهدشنأف تيب يتئم وحن هيلإ اهوبسن يتلا

 دنع مظعو « رئاس ثكسعلاو بكوملا يف ٌناطلسلا ُدياسي ليكولا نبا تيأر انحبصأ

 تافنصملا نسحأ نم ( رياظنلاو هابشألا ُباتك ) اهنم ٌتافنصم هلو . ناطلسلا

 : رجح نبا لاق تادلجم ثالث هنم بتكف ّقحلا دبعل ماكحألا حرش يف عّرسو

 هتاوّلَخ يف هرشاعي ناك نمم ٌةعامج يل ىكح يدفصلا لاق . وهلو بعل هيف ناكو

 لاق ًاداوُج ناكو ىهتنا هّهجو غّرمو ىلصو ًافاظن ًابايث سيلو أضوت ْغَرْف اذإ ناك هنأ

 . يناث موي [ ب ] يف 22

 ريغت [ ب ] يف (؟)



 رصانلا كلملا يحلاصلا هللا دبع نب نوالق نب دمحم ' دخلا

 لاقو ّيلإ تفتلاف هلل ءيش لاقف ٌديقف هل فقوف ٍديع َةليل هعم تنك : 20[ يدجسلا ]
 ًادغ يديس اي هل تلق مث « هيلإ اهُتعفدف هيلإ اهمفدا لاق مهرو اتئم تلق كعماام
 كينهُي ٌخيشلا هل لقف نيدلا ميرك يضاقلا ىلإ ضما لاقف ءيش اندنع سيلو ٌديعلا
 هيلإ اهب ٌتْعجرَف مهرو يقلأ هوُطعأ ةقفن بلطي حيشلا نأك لاقف ٌتلعفف ٍديعلا اذهب
 ٌّتس ا/١١ ةنس ةّحِحلا يذ نيرشعو عبار يف تامو . اهلاثمأ رشعب ةنسحلا لاقف

 . ةئمعبسو ًةرشع

 ©)روصنملا نب ٌرصانلا كلملا يحلاصلا هللا دبع نب نوالق ْنِب دمحم -0

 هافكو هتدالو دنع دهوشو « ةئمتسو نينامثو عبرأ 4 ةنس ٌرفص يف دلو
 لاس احتف اذإف امهُضيقي راص مث ٌريثك ٌمد امهنم لاسف ٌيادلا امهتحتفف ناتضوبقم
 لوأو كلذك ٍئمألا ناكف ًةريثك ًءامد كفسي هنأ كلذب لدتساف « ٌريثك مد امهنم
 هُرمعو ( 197 ) ةنس مرحملا فصن يف يفرشألا هيخأ لتق َبقِع َبقِع ةنطلسلا يلو ام

 ةمجرتلا بحاص لزعو [ ب١١؟4 ] َنطلستو اغبثك رمألا ىلع بلغو نينس ٌعست
 ناكو ( 547 ةئس ٌرفض يف اغبتك عل مث ( 144 ) ةنس مرحملا يف ىف "”[ كلذكو ]
 نأ طرشب ةكلمملا ىلإ هداعأ عرعرت اذإ هنأ هل فلحو كركلا ىلإ ٌرصانلا زهج دق
 ىتح ًاناطلس رمتساو نيجال َنَطْلس اغبتك علُخ املو . ًالالقتسا ماشلا ةكلمم هّيطعُي
 ًةرملا نطلستو كركلا نم ٌرصانلا رضحأف (594) ةنش رخآلا ” عيبر رهش يف لتق
 رالس ةنطلسلا ةباين يف رقتساو رهشأ ةعبرأو ٌةنس ةرشع عبرأ ذئموي هلو ةيناثلا

 يف ناك املو . مالك امهعم رصانلل نكي ملف « ًاضيأ مدقتملا سربيبو هٌركذ مدقتملا
 ةرطو هب ماقأو كَركلا ىلإ هجوتف ٌجحلا ديري هنأ ٌرصانلا رهظأ 4) ةنس َناضمر

 . يدجسعلا [ ب ] يف 220

 مقر )1١44/4 - ١58 ةنماكلا رردلاو . ( 157 مقر ال8 )1٠0/4  تايفولا تاوف م
 مالعألاو .(١1؟-98/4)و 4١/4 50 و١١95 - )1١8( ةرهازلا موجنلاو . 84

 )1١١4/5-1786(. بهذلا تارذشو . )0/١١(



 الو دمحم نب مساقلا نب دمحم هللاب ديؤملا مامإلا

 رومألاب هنود سربيبو رالس دادبتسال ةكلمملا نع ضرعأو ٌرّضم ىلإ كركلا ٌبئان

 كّركلا هل اوُكرتي نأ مهّلنأسيو ةتطلسلا نم مهيفعتسي َرضمب ءارمألا ىلإ بتكو

 وه ملسف ٌرسجلا رسكنا كّركلا لخد موي هنأ قفتاو كلذ ىلع هوقفاوف اهّدالبو

 نم جوخو « ةعبرأ مهنم تامف هباحصأ نم َنيسمخلا وحن طقسو هّسارخ لشعب

 هناكم نطلستو هيل | مكاحتي نم نيب مكحيو اهّرومأ ربدي كركلاب .ماقأو ًاباصم يقب

 ىلإ رمتساو « ةنسلا كلت نم لاوش نم َنيرشعو ثلاث يف مدقت اميسح سربيب
 ٌرصانلا اولمحو كركلا ىلإ ّرضم ءارمأ نم [40] ٌةعامج جرخف (70) ةنس بجر

 ٌدَصقف ٍدالبلا ٌباون هيلع دروت مث رصقلاب لزنو ءارمألا ُدثكأ هب قحالتف ّيشمد ىلإ

 رهظأو رصانلا ءاقلل جرخو ماقأ لب رالس َرِفي ملو سربيب ٌرفف ناضمر يف ّرصم

 يف كلذو ٌةئلاثلا ٌةنطلسلا يهو هتكلمم يف رقتساو ةعلقلا ىلإ ٌرصاتلا لصوف ةعاطلا"

 َّقبي ملو ءارمألا رثكأ ىلع ّضَبق هّمدق ٌرقتسا املو . ٍةنسلا كلت نم رطفلا ديع موي

 ىرتشا ىتح كلذ يف غلابف َكيلامملا ىرتش ثاو ٌةريبك ٌدالب همايأ يف تحتقو ٌعزانم هل

 ةداعس لثم ٌدحأ َرِي ملو « رجح ُنبا لاق امك ٌديزأ لب ٍرانيد فالآ ٍةعبرأ وحنب ًادحاو

 ًافراع ابيهم ًاعاطُم ناكو ءةدملا لوط عم ًارحبو ًارب هيلع يداعألا ةكرح مدعو هك

 م ا ا

 تاجح ث ثالث ةنطلسلا يف هرارقتسا دعب ّجحو « غلابيو هنع ثحبيو كلذل ىّرحتي

 طاتحي لب هيف عرسُي ال ًارمأ لواح اذإ هركي ام ىلع ريبلا ليوط رمل ميظع ناكو

 نيعبرأو ىدحإ 4١ َةنس ةّجحلا يذ ٌرشع َّمسات هّتافو تناكو « ٍطايتحالا ًةياغ

 . ئكحُي ام بجعأ نم اذهو « سفنأ ٌةينامث هدالوأ نم نْطْلستو ةئمعبسو

 2'دمحم نب مساقلا ْنِب دمحم هللاب ذيؤملا مامإلا

 ةئمعلستو نيعست 445 ةنس دلو - ٍنسحلا هيخأ ةمجرت يف هيسن ٌمامت مدقت دق

 )١( 56ص مارملا غوليو . (117- 1؟7/4 ) رثألا ةصالخو . ( 7/19/) مالعألا 31 .
 نيفلؤملا مجعمو ) "/  26١؟الال مقر ١5 ( .



 دمحم نب مساقلا نب دمحم هللاب ديؤملا مامإلا د

 كاذب نيروهشملا ٍنميلا ءاملع نع ّملعلا ذخأو َنابجش يف ليقو اهنم ناضمر يف
 هدهزو هّلضف رهت رهتشاو ىتفأو سّردو مولع ةدع يف مرو ٌمامإلا هذلاو مهنمو « ٍنمزلا
 ءاملعلا عمجأ مّدقتملا خيراتلا يف هّدلاو تام املو « هريبدت ٌنسحو هتفعو هٌعروو

 نم ناك مث 5[ فلأو نيرشعو عست ] ( ١٠؟؟4) ةنس يف كلذو هوعيابو هيلع
 يف ِكارتألا نجس نم مامإلا نب نسحلا مالسإلا بفيس هيخأ ٌجورخ ٍرصنلاو دييأتلا
 ةيقاب كارتألا نيبو هدلاو نيب تناك يتلا ٍةحلاصملا ةدم تناكو ( 1١70 ) ةنس
 ٌةمولعملا ٌةدملا 20[ تهتنا نأ ] ىلإ حلصلا ريرقتب ٍةمجرتلا ٌبحاص اوبتاك مهنأل
 ةميكلا ىلإ شيجب لسرأ ( ٠ 55) ةنس مرحم رهش يف ناك املو ' مهباجأف
 راطقألا ىلإ هبتُكو هايارس بو مامإلا نب ٌنيسحلا ٌةمالعلا هوخأ شيجلا كلذ سيئرو

 براغملا ٍدالب حتفك ةريسي ةدم يف ٌثاحوتف ثلصح ىتح هشويج ثرئاكتو ةينميلا
 كاذ ذإ ناكو َنالوَخ َدالبو سيت لبجو ٌناحْلمو شافحو باصأو ة ةمّثُعو ًةميّرو

 هونِصل ًادضاعم كارتألا نم كلانه نمل ًارغاتُم ًةدغص تاهج يف مامإلا نب ٌنسحلا
 ةدعص نم جورخلا يف ةمجرتلا بحاص ّمامإلا هاخأ نذأتساف مامإلا نب دمحأ

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 لاقف ءابدألا ٌضعب هتوعد خّرأ دقو قفز :

 ميرك ٍمامإٌويخ دمحم  ىدهلا ٌمامإ هلا ىلإ اعد
 ميمعلا هنم ٌيِلاب مهّمعو 2 هناسحإب َسانلا لّمش نم
 ميحرلا ٌفوؤرلا هازاج لذعلاب ىرولا ٍريخ ةمأ يف راسو
 (ميلعلا زيزعلا ريدشتب ادب ) اهخيرات ءاج دق هتوعد

 ةنسلا ٠١79
 # ةنس بجر يف هل مجرتملا تامو ٠١54 خيرات يف ليق ثيح ةنس نيتسو ثالث نع

 هتافو :

 هير ني اهلان دق صئاصخب ىدهلل عاد ٌريخ ديؤملا نإ
 هباومتُح هّكيرات ىرت امرأ اومّدقت نيدلا يف ِةمئألا ٌريخ

 ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح ( .

  )7ءاهتنا [ ب ] يف .



 4*0 دمحم نب مساقلا ني دمحم هللاب ديؤملا مامإلا

 كارتألا ىلع ُدمألا مّظعف هل نؤأف ةينميلا نئادملاب كارتالا ةبراحم ىلإ لوصولاو
 نَم قياضو ًءاعنص يحاون ىلإ لصوف هل سانلا ةعاطو هتسايرو هتعاجشب مهملعل

 مث « نسحلل اهيف ديلا تناك ٌةميظع ٌمحالم هنيبو مهنيب ثعقوو كارتألا نم اهب

 تحتفو ةمجرتلا بحاص [2١7 نم ] رمأب هشويجب ٌنيسحلا هوخأ“ هيلإ لصو

 ٌنسحلا هّجوت مث . الثو هدالبو َنابكوك ّنضح ٍةدملا هذه ءانثأ يف امهُشويج
 ءاعنصل نيرصاحم مامإلا ُءانبأ ٌدمحأو ٌنيسحلا رقتساو لفسألا نميلا ىلإ هشويجب

 شويجلا نادوقي ٌنيسحلاو ُنسحلا لاز امف ةلمجلابو . ب ةنيدم ٌنسحلا حتفف

 ىتح ٍةمجرتلا بحاص امهيخأ رمأب كارتألا نم نميلا نئادمب نم ىلع ةميظعلا

 َمامإلا عاطأو سولجلا يف بِغر نم الإ كارتألا شويج نم اهب نّم َعيمج اجرخأ
 اهب ةمجرتلا ُبحاص ّلقتساو ندع ىلإ ًةدْعص نم ُنميلا تّفصف هدانجأ نم راصو

 محالم دعب كلذ يف 2"'[ ةيانعلا ] امهِلَّذِبو هل نيروكذملا هيوخأ ةرصانمب اهعيمج

 بحاصب ةّضاخلا ٍرّيِّسلا ٌُبتك اهيلع [أ155] تلمتشا ٍةديدش َكراعمو ٍةميظع

 امهوحنو ّيزومْرُجلا ةريسو ")[ يفيرشلا ] ةريسك هتوخإو هيبأو [ 541 ] ةمجرتلا
 لبق ةمئألا نم دحأل عزانم الو ضراعم نود نم اهرسأب ٌةينميلا ٌراطقألا عمتجت ملو

 ةنس بجر 0[ نع] نيرشعو عباس سيمخلا موي يف تامو ةمجرتلا بحاص

 لدعلاب ًاروهشم ناكو هدلاو نم برُقلاب ةراهشب ربقو فلأو نيسمخو عبرأ 4

 بناجلا نيل عم هيلع سانلا لمحو هدودح دنع ففوقولاو عرشلا جهنم ىلع يشملاو
 عضوو ءارقفلا ىلإ ليملاو ملعلا لهأ ىلإ ٍناسحإلاو عضاوتلاو قالخألا نسُحو
 ١ 1 . اهعضاوم يف ٍلاومألا تويب

 )١( ب]] نم ةدايز [.

 ) )0ةيانعلل [ ب ] يف .

  0يقرشلا [ ب ] يف .
 ) )4[ب ]1 نم ةدايز .



 يرصملا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم 6*0

 لصألا ُيرضملا دمحم نب َميهاربإ نب دمحم ْنِب دمحم - 7
 «”هراصلا نباب فورعملا يعفاشلا ْيندعلا مث

 88٠١ دنس مرحملا عباس ّرضمب دلو طاّمقلا هيبأل ٌةفرح يقناقنلا هل لاقي امبرو
 « طامقلا نيسح نب دمحمك ةعامج دنع لغتشاف ًاريرض ناكو « ةئمزامثو نينامث
 فيناصتلا فنصو نارقألا قافو بدألاو مولعلا يف ثحبو . ٍلدُهألا ٍنيسح ردبلاو
 نس نيرشع هزمع عّلبي نأ لبق ًافنصم نيرشع هتافنصم ْتلّمك ثيحب هيابش مايأ يف
 يف زيربإلا ) ُباتكو ( ماكحألا دعاوق يف مالعألا نيقّقحملا ًاجلم ) باتك اهنمف
 حرش يف داقولا ٌرحبلا ) هامسو يرْقُملا داشرإ ٌحرشو ( زيزعلا هللا باتك ريسفت
 نع كلذل ًالقان اهنم ًاريثك "'”ٌيواختملا دّدع ٌةعفان ٌةريثك ٌتافنصم هلو ( داشرإلا
 . هّتافو ركذي ملو لدهألا

 مامإلا نب ىلع نب نيسحلا نب دمحأ نب دمحم ْنب دمحم ديسلا .
 ©”يناعنصلا دمحم نب مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا

 فّعُي داكي ال هنكلو كلذ هركي وهو هئابآ ٍدحأ بقلب ©[ سوبّنلا 1 بّقلملا
 ةعامج نع ّملعلا ذخأو بفلأو ةئمو نيسمحت ٍةنس دعب ًابيرقت دلو هب الإ نآلا
 ةمالعلا ديسلا انخيشو يتفملا يداه نب ليعامسإ ةمالعلا ديسلاك ءاعئص ءاملع نم

 كّلسو ّقئافلا ٌرعشلا مظنو ٍةدع نونف يف ٌةيوق ٌةكراشم كراشو مهريغو نطاق دمحم
 ٌدٌدوتو ٌةرّضاحم هيفو ٌعضاوتو قالخأ نسُح عم ِمِلَع امب هملع يف فاصنإلا كّلسم

 )١( نيفلؤملا مجعمو .( 844 مقر م0/8٠) عماللا ءوضلا )  5١19/5مقر 1١89474(.

 نونكملا حاضيإب ) 661/4- 2807 ( ,

 . (700/8) عماللا ءوضلا يف (؟)
 . (85/© )ربنعلا تاحفنو . ( 181 مقر 87١١ 709/5 ) رطولا لين 6(
 . سونبلا [ ب ] يف (4)



 ؟بو رولا دبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم

 :همظن نمو «ثيدحلاو ةلآلا مولع يف سّردو «ٌةدايز ٌةغالبو ٌةماهشو ٌةَّفعو ٌنشاشَيو

 ُدْرَولا ُدَسَألا هظحل يضامل عارُث انر نإ ٌروحأ فرطلا ٌليحك ٌلازغ

 ُدْرَو هذخ نمو ٌدْرِو هرغث نمف ذر نإف هنم نْسحل | ٌضضوَر نئفت

 : هلو

 بّبحلا امك اهولعي ٍدربلا ةدش نم ٌةَفش هل ٌلوسعم رغغلا ُنسَمَلُم

 بّرض نم كاذ ْنكلو الك ٌُتلقف ٍِبّرَض نم حاص اي هتمش ام لاق دق

 ةئس يف رفاس مث هب هللا عّتم ليمجلا هلاح ىلع ٌدمتسم 20[ يح ] نآلا وهو

 هذه نم ةدعّقلا رهش يف تامو رحبلا يف ضرمف ّجحلا ٍةضيرف ةيدأتل ( 1115 )

 . هللا همحر ةئسلا

 ٌردبلا دمحأ نب رونلا دبع نب ٍدمحأ نب دمحم ّْنِب دمحتم - 9

 يعفاشلا يرهاقلا لصألا ْئئمّويفلا َنِبَلِهُملا ٌيراصنألا

 ©"”ةيرخفلا بيطخ نباب فورعملا

 ةئمنامثو نيثالث 8١8 ةنس 7[ ةرخآلا ] ىدامج َرشع َنماث ءاعبرألا هليل دلو

 ينضحلا ّيقتلاو يّلحملاو ينيقلُبلا نع ذخأو تارصّتخم ظفحف اهب أشنو « ةرهاقلاب

 ةباطخلا يف رقتساو هريغو رّجح نبا نم عمسو يجايفاكلاو ينُمّشلاو يناورّشلاو

 فئنصو « قيقحتلاو ٍريبدتلاو ٍرّوصتلا نسحب رهتشاو ءارقإلل ىّدِصتو ةيرخفلاب

 دئاقعلا حرش ىلعو دّضعلا ىلع ةيشاحو عماوجلا < ”[ عياج ] حرش ىلع ةيشاح

 . ةئمئامثو نيعستو ثالث 847 ةنس َرْغص يف تامو كلذ ٌريغو

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 0 مقر ١5 74/90 عماللا ءوضلاو . ( 19404 مقر 7177 /” ) نيفلؤملا مجعم قفز

 .(486١او 1١١58 /9؟0)و( 6986/١ ) نونظلا فشكو

 . رخآلا [ ب ] يف 2

 .عمج[ ب ] يف (:4)



 دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحم 1405

 رذبلا دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ْنِب دمحم - 6

 (0[ يندراملا ]'"”هللا دبع لامجلا طبس ّيرهاقلا لصألا يقشمدلا

 ةرهاقلاب ةئمنامثو نيرشعو ٌّتس 875 ًةنس ةدعقلا ٌرشع [ "4173 عبار ةليل دلو

 ينيقلبلاو يلحملاو ٍدجملا نباو يدْنْمَقْلَقلا نع ذخأو ٍتارّصتخم ظفحف اهب أشنو

 ءاكذلاب رهتشاو رواجو جحو ةامحو سدقلاو ًماشلا لخدو يغارملاو رجح ٍنباو

 ٍريغو ةيبرعلاو تاقيملاو باسحلاو ضئارفلا يف ٌسانلا هب عفتناو ءارقإلل ىّدصتو
 ٌفشك ) هامس ضئارفلا يف انتم لمعو ِتامّدقم تاقيملا يف بتكو كلذ
 ةيربعجلاو ةيفلألا حّرشو مياهلا نبا تافنصم ضعب حرشو « هحّرشو ( ضمارغلا

 يفو ثتافنصم ةلباقملاو ربجلا يفو عمّللاو يراحلا باسحلا يف هلو ةّيبحّرلاو

 . ةنس يف تامو « حيضوتلاو ع رطقلاو روذشلا ٌحْرَش وحنلا

 نب ئيحي نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ْنب دمحم 6

 يطانزغلا هللا دبع وبأ يبلكلا يرَح نب فسوي نب نمحرلا دبع

 مالعأ نم هوبأ ناكو (9[ ةئمنامثو نيرشع 87١ ] ةنس دلو ّخّرؤملا ٌبيدألا
 هنم لّصحف ةطانرّعل خيرات عمج يف أدتباو ّبدألا اذه نئناعتو 0*2[ نيعفرملا ]

 بتكف ساف ىلإ لقتناو مهفلا َتقاث ٍظفحلا ّمساو ناكو : ةرثكتسم َةلمُج
 : هرعش نمو نانع يبأ اهكلمل [ ب١١ ]

 نيفلؤملا مجعمو . ( 44 مقر 3١ -0/4) عماللا ءوضلاو . ( 86 )04/9  مالعألا )١(

 نونظلا فشكو . )7١8/5-7١9( نيفراعلا ةيدهو . ( 160470 مقر 5505-555/9)

 147١و ١"ا»هور 74١١و 9/5١١١)و (ذكاو 7475و "ذكور 8١١1و ةالو )0

 .(١٠١7و 915١و 6١5١و ا6ال*هوا657و

 . ينيدراملا [1] يف (1)
 . ( 440 مقر 156-155 /4 ) ةنماكلا رردلاو . (737/9 ) مالعألا قفز

 . [ ب ]1 نم ةدايز (4

 . نيعقوملا 1 ب ] يف (5)



 0 دوعسم نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحم

 يجاد بئاوذلا لودئنم تحت نم جاهولا انّسسلا حاضوب ًامّسق

 يجاس ظحاوللا ٍنانْسَو قوف نم ةنون ٌُتطخخ كئسملاك جلبأبو

 جابيدلا َبَهْذُم يكاحت ثدغف هّئاحّفص ُثحَبُذ 20ٌدق نئحبو

 : هرعش نمو « ٌةدّيج ٌةليوط ٌةديصق يهو

 رارذملا ايَكلاك يعمد ٌُتْكفسو 2 ًاعماط يرعش تيسن هيف ٌتينفأ

 راجلا قوقح الو ببسنلا َممِذ ئعر ©[ الو ] دادولا ظْفح ام هارأو

 . ةنس نوئالثو ٌّثس هرمعو ةئمعْبِسو نيسمخو تس //65 ةنس لاوش يف تام

 نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحم 55

 "””يّرُملا لامكلا ناوضَر نب دوعسم

 تبسلا هليل دلو «٠ فيرش يبأ نباب ٌفورعملا ٌئعفاشلا ٌيسدقلا ةلمهملاب

 سيقملا تيبب ةئمئامثو نيرشعو نينثا 477 ةنس ةجحلا يذ 2؟![ نم ] سماخلا
 يئاسكلاو ةزمح ادعام عبسلاب التو تارّصتخم ًةدع ظفحف هيبأ فنك يف هب أشنو

 ةيفاقلاو ضورعلاو فْرَّصلاو ثيدحلاو لوصألا ّملع ّدخأ هنعو « يريوُثلا ىلع

 ٍنايبلاو يناعملاو قطنملا يف َّيموُولا جارّسلا مزالو مولعلا نم اهّريغو قطنملاو
 عّربو رّجح ٍنباو مامُهلا نبا نع ذخأف ةرهاقلا ىلإ لحتراو « َنالّسر نب باهشلاو

 ىددصتو ٠ مهفلا ةعرّسو رُّوصتلا نسحو نذلا بوُقثو ءاكذلاب فرّعو مولعلا يف

 قل

 قفز

 فرفإ

2 
|| 

 . دق ال د ةظفل ىنعملا عم ميقتسي يذلا

 .ام[ ب] يف

 . )1/19/1١( نونظلا فشكو . 73١( - 79/4) بهذلا تارذشو . ( 51/7 ) مالعألا

 مقر 54/9-355) عماللا ءوضلاو 1١60514(. مقر "777/7 نيفلؤملا مجعمو

 . ١868/1( ) نونكملا حاضيإو . (5

 . [ ب ] نم ةدايز



 يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم ,34”7

 هرفانو ] يلحملل عماوجلا عمج ب 20[ حرش ] ةءارقل ٌةعامج هيلع عمتجاو سيردتلل
 َ ةيشاح اهنم فيناصت هلو هريرقتو هريرحتو هقيقحتو هقيقدتل مهمهف مدعل مهنم ةعامج

 باهشلل عماوجلا عنج حرش نم اهيف ٌدمتسا 27[ يلحملل عماوجلا عمج حرش
 نبال داشرإلا ىلع حرشو لّمْكي ملو ٌيواضيبلا ريسفت ىلع ىرخأ ٌةيشاح هلو يناروكلا

 رصتخم ىلعو ٠ َنالْسر نبال دبّرلا ىلعو مامُهلا نبا لوصف ىلع ٌحرشو « يرقملا
 موي سْدّقلاِب ّيفوتو عامجنالا نم رثكأو ضايعل ءافشلا ىلعو « بيقنلا نبال هيبنتلا
 . ةئمعلستو تس 407 ةنس ىلوألا ىدامُج نم نيرشعلاو سماخلا سيمخلا

 نب يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم 7

 ©")غئيعفاشلا يرهاقلا لامكلا روصنم نب فسوي

 سيمخلا موي يف دلو « ةيلماكلا مامإ نباب فرعيو اهمامإ ُنباو ةيلماكلا ٌمامِإ

 لخأو بتك ة ةدع ظْؤحو اهب أشنو ةرهاقلاب ةئمئامثو ٍنامث 6١ ةنس ٍلاوش َرشع ّنماث

 ٌيرّزجلا ٍنباو ٌيقارعلا ٌيلولاو يكبّنسلا فّرشلاو يوامزبلاو يريصوُبلا سمشلا نع
 فئصو َسرادمب [ 7581 سّردو ًةبلطلا دافأو مولعلا نم ريثك يف قافو رجح ٍنباو

 ىلع ًاحرشو ُسانلا 7[ هثلوادت ] يذلا وهو لوصألا يف يواضيبلا ىلع ًاحزش

 ىلعو تاقّرولا ىلعو عامجإلا رخآ ىلإ هيف لصو ٌيلصألا بجاحلا نبا رّصتخم

 َريسفت رصتخاو ّيوونلا نيعبرأ ىلعو ميخرتلا ىلإ هيف لصو وخنلا يف ةيدزولا
 ةلاسرو ةرعاشألل ٌتاقبط هلو « ةدمٌّعلا َحْرْسو يبلحلل ٌيراخبلا حشو ٌيواضيبلا
 . ةئمئامثو نيعبسو عبرأ 4174 ةنس تامو هقفلا يف ٌرصتخمو رضخلا ةايح يف

 )١( ب ]1 نم ةدايز 1.

 - 98/6) عماللا ءوضلاو . ( ١7/7 مقر ١7 ) نايقعلا مظنو . ( 48/7) مالعألا (؟)

 نونكملا حاضيإو *١8557(. مقر )55١/9 نيفلؤملا ملجعمو .(709 مقر

 ( م/م

 . هلاودت [ ب ] يف فرفز



 وبل رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم

 نب نالسر نب ّرمع نب نمحرلا دبع نب دمحم ْنِب دمحم -

 2)ئعفاشلا ُيرهاقلا لصألا ُينيقلُبلا ينانكلا تاداعسلا وبأ نيدلا ريصن

 ةنس ليقو ةئمئامثو نيرشعو ىدحإ 81١ ةنس ةجحلا يذ ٌرشع عبار دلو
 يجايفاكلاو يطاسبلاو يكبشسلا باهشلا نع ذخأو ظيفاحم ًةدع ظفحو ( 414)

 ةدع يف عّربو هريغو رجح نبا ىلع ثيدحلا عمسو مهريغو يناورشلاو يلحملاو

 فيلأت يف عّرشو ءّرضم ءاضق مث ركسعلا ءاضق َيلوو سّردو ىتفأو مولع
 هلو , وحنلا يف يوانحلا ةمّدقم حرشو 3 تابّقعتلاو تاّمهملا نيب تامكاحم

 ّيشكززلل اياوزلا ايابخ ىلعو يونمإلا "7 ىلع ]و يواضُئبلا حرش ىلع شاوح

 نب ناميلُس نب رضيخ نب هللا دبع نب دمحم ْنِب دمحم -6

 2” ”يرضيخلاب .فورعملا ُيعفاشلا ْئقشمدلا حالف نب ةواد

 هدج ىلإ ٌةبسن ةمجْعملا داضلا مث تحت نم ةانثملا مث ةمجعملا ءاخلاب

 ةئمنامثو نيرشعو ىدحإ 87١ ةنس ناضمر فصن نينثإلا ةليل يف دلو روكذملا

 نب ًءالعلاو َةَبْهَش يضاق نبا مهنم ةعامج نع ذخأو ٌّقشمدب أشنو سيقملا تيبب
 نبا ظفاحلاب بّردتو اهيلإ نيمداقلاو هدلب خويش نم ٌثيدحلا عمسو « يفريّصلا
 ىلإ لحترا مث نيتئملا ىلع هدلبب هخياشم ٌددع داز دقو ء دهف نب مجنلاو رصان

 مقر ٠٠١ 6/84 عماللا ءوضلاو .(15774 مقر 5617/9 ) نيفلؤملا مجعم قفل

 حاضيإو . (7414/97) بهذلا تارذشو )149/١(. نونظلا فشكو ٠(.

 . ( )5/*3١1 نيفراعلا ةيدهو . ( 1594/7 ) نونكملا

 . [ ب ] نم ةدايز )00

 ص ةفرطتسملا ةلاسرلاو . ( 17١ مقر 177 ) نايقعلا مظنو .(07 - هلال مالعألا (5

 مقر 504/8 ) نيفلؤملا مجعمو . (7005 مقر 154 - )9//1١1 عماللا ءوضلاو . 6

 ,.(7؟15١-80/5١57) نيقراعلا ةيدهو .( 6



 ١ | يرصملا اغيولطق نبرمع نب دمحم نب دمحم م6

 هريغ ىلع عمسو هفيناصت نم ٌةلمج هنع ذخأو همزالو ٍرّجح نبا نم عيسف ةرهاقلا

 فتصو َقابَطلا بّتكو ٌريثكلا عمسو هتقبطو َنالْسر نبا ىلع سيدقملا تيبب عمسو

 يف باستكالا ) و ( عوضوملا ثيدحلا فشكل عومّللا قربلا )و ةيعفاشلل ٍتاقبط

 هيف درفأ ام اهنمو ىرخأ ٌتافنصم هلو «رابك تادلجم عبرأ وحن يف ( باسنألا
 كلذ يف هّمدق تبث مث تارم لصفناو ماشلاب ةيعفاشلا ًءاضق ّيلوو تافنصمل ٌلئاسم

 ناطْلُتلا هبّرقو يتارم ةرهاقلا دّقوو هلاومأ تعسّناو هب ًةدوقعم ٌرومألا تراصو

 ٌّمتشو ٌبْلت اهّلك ةليوط ًةمجرت ٌيواخسلا همجرت دقو 20[ همظعو ] [1]
 تافلؤم يف حّدق هنأ بصعتلا نم اهيف هتيأر ام بجعأ نمو . هنارقأ يف هتداعك

 ةمجرتلا رخآ يف ةلعلا نابأ دق هنكلو . ٌبيرغ اذهو اهآر ام هنإ لاق مث هل ٍمجرتملا

 ةرشملا حأو ةباحصألا ءمدُ نم وه لب لا ًحئا هيف نمم وهف ةلمجلابو لاقف

 ٌراجُي نأ وجرأ ام يعم لعف نإو هتّيصو يف رجح َنبا ينعي انُحيش مهركذ نيذلا

 . ةعساتلا ةئملا لامك دعب هّنوم لعلو . ئهتنا « هيلع هدصقمب
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 ©” يفنحلا نيدلا فيس يرهاقلا مث يرصملا

 نم ةلمج ظفحف أشنو ةئمعبسو :يعستو نامث ا/,/448 ةنس ًابيرقت دلو

 ُّلُج ناكو نيرخآ ٍةعامجو ةيادهلا يراق جارسلاو مامُهلا نبا نع ذخأو تارصتخملا
 عمتجاو ةيرضملا ٍرايدلا ٌققحم هنأب هفصي ناكو « مامهلا نبا ىلع هعافتنا

 لاق هنأ ةمجرتلا بحاص نع عماللا ءوضلا ٌبحاص ىكح لب هل اعدو يواكذألاب

 عزني 0[ هل ] ءاعدلا هنم سمتلاو مانملا يف ٌروكذملا ّيواكذالا ىأر هنإ "”[ هل ]

 )١( ب ] نم ةدايز [ .

 531/1 ةاعولا ةيغبو . ( 454 مقر ”١9 /4) عماللا ءوضلاو .( 60 //) مالعألا ()

 بهذلا تارذشو .(6 مقر 376 131/7” ) نيفلؤملا مجعمو .(9١14مقر

 . ( 840١و 18/5 ) نونكملا حاضيإو . ( 378-3857

 . [ ب ]] نم ةدايز (59



 م1 دمحم نب مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحم

 ٌيدمآلا ٌفيسلا تنأ اهتلمج نم تاملكب هيلع ءانثلاو هحّدم ىلإ ردابف ايندلا ٌتح

 مث ناك ًارمأ هللا دارأ اذإ يواكذألا لاقف [ ”59 ] كلذ نم لجخف ئرهبألا ٌففيسلاو

 ًاناكم َتْلخد ول هللاو ٍمامهلا نبا هل لاقف عامجنالاو ةلزعلا نم ٌرثكأ كلذ دعب

 هثذمالت ثرثكو هُركذ راطو هُتيِص رهتشاو َسرادمب سرد مث « ترهل هيلع تنّيطو

 فتصو نيدلا لوصأو ٍريسفتلاو ةيبرعلاو هلوصأو هقفلا يف ًاققحم ًامامإ راصو

 عرشو ٍيونسإلل ٌيواضيبلا ٌحرشو ماشه نبال ( حيضوتلا حرش ) اهنم . ٌفيناصت

 ًةديفم ٌةققحم ةعيدب ًاحورش ٌملاوطلاو دئاقعلاو ّراثملا حرشو « يفارقلل حيقنتلا

 ًامّطعم راصو راكذألاو ةوالتلاو ٍدَجِهَتلاو ةدابعلا ٌريثك بفلسلا ةقيرط ىلع ناكو

 ىلإ هدصقي نأ دارأ يابتياق "0 َناطلس ] ّرضم َناطلس نإ ىتح ًامّرْكم هيلإ ًاراشم

 ةليل يف ( تام ) ىتح ليمجلا هلاح ىلع رمتساو هيلإ مزعلاب ٌردابف هغلبف هلحم

 . ةئمنامثو نينامثو ىدحإ 44١ ةنس ِةدعّقلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا نينثإلا

 نب دمحم نب مساقلا يبأ نب دمحم ْنِب دمحم

 (9يلادشَملا لضفلا وبأ نسحملا دبع نب نسح نب دمصلا دبع

 يلاجبلا « ةاوُز نم ةليبق ىلإ ةبسن ماللا ديدشتو ةمجعملاو ميملا حتفب
 مساقلا يبأ نباب برغملا يفو لضفلا يبأب قرشملا يف فرعُيو يكلاملا يبرغملا

 يتلا يف وأ ةئمْئامُتو نيرشعو ىدحإ ةنس بَجر نم بفصنلا ةليل يف دلو

 ائيش ظفحو هيبأ ىلع عبسلاب التو َنآرقلا اهب ٌطِفحو ةلاجبب اهلبق يتلا يف ف وأ اهدعب

 يعبرلا فسوي بوقعي يبأ نع ذخأو « تالوطملاو لب تارصتخملا نم ًاريثك

 « ٌلوصألاو ّقِطنملاو ةةيبرعلا يناسْمِلتلا ركب يبأ ىلعو ٌضورّعلاو فصلا

 هيف ركب يبأ نب ّدمحأ نب ميهاربإ ىلعو وحنلا يف 7[ يوريبلا ] ىلعو ؛ تاقيملاو

 . ناطلسلا [ ب ] يف قف

 وا. 0131 مقر 17١ ) نايقعلا مظنو . ( 18744 مقر 7//731 ) نيفلؤملا مجعم 2

 . )5١7/5( نيفراعلا

 . يتوريبلا [ ب ] يف ()



 دمحم نب مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحم م١ ؟

 لوصألا يفو مدقت اميف هيبأ ىلعو باسحلا يف يوانمحلا ىلعو قطنملا. يفو
 نبا ىلع ثحبف ناسْمِلَي ىلإ لحر مث هقفلاو ثيدحلاو ٍريسفتلاو ٍنابيلاو يناعملاو
 ٌةلباقملاو ٌُربجلا اهنمو مّدقت ام اهنم مولع ةدع يف اهئاملع رئاس ىلعو قوزرم
 ٌبويجلاو ٌحئافصلاو ٌبالوطسإلاو ٌبطلاو قافوألاو ؛ظانملاو ايارملاو ٌةئيهلاو
 عرب دقو (844) ةنس يف َةياَجُب داع مث + 20 ٌثاسملطلاو ] اقيسوملاو يقيطامترإلاو
 رّدصتو هخياشم ىلع لب هنارقأ ىلع زربو ٌةفراعم ثرثكو هّترئاد ٌثعستاو مولعلا يف
 اهئاملع دنع رّضحو ةنيطئمقو بانيع دلب لخدف اهنم لحر نأ ىلإ ةلاجبب ءارقؤلل
 من ًاضيأ اتكاس اهتاملع عيمج دنع رضحو ( 800 ) ةنس يف نوت لخد مث اتكاس

 لخد مث َسرِبُق ةريزج ىلإ ٌحيرلا هئقاسف ّرحبلا بكرف ٍةيرضملا ٍةكلمملا وحن لحر
 نأ ىلإ هّركذ عاشو ٌةدم َسْدّقلا نطقو ماشلا ّدالب فّوط مث ّقشمد ىلإ لحرو توريب

 29[ يرابلا ] نب ٍلامكلا عم ةرهاقلا ىلإ عجرو ّجح مث « عاقبلاو عامسألا كلم
 ٌلوقعلا رهبف ٍنونف ةدع يف سانلا سّردو ةلودلا ٍناكرأو ٍناطلسلا دنع هّثوظح ثدازف

 نوكي ثيحب ٌليسلا اهنأك ٍةقالطو ٍةلْزج ةرابعب بيرغ بولسأ ىلع بابلألا َشهدأو
 انإف ةرابعلا يف انل لّنت ٌةبلطلا هل لاق ىتح يقلي ام َمهفي نأ ُثاَحِبلا لضافلا ٌدهج
 اذكو اذك دعبف َيلإ مكيقرأ ينوُمدو مكيلإ ينولِنت ال لاقف لوقت ام ٌعيمج مهفن ال
 نم ٌةعامج ناكو .لاق امك رمألا ناكف يمالك مهف ىلإ نوريصت  اهذح  ةدم
 ًّنظي ىتح داهتجالا ةياغ كلذ يف نودهتجيو َسردلا نوعلاطي هتذمالت نايعأ

 مهل زُطخحي مل ام ثحابملا نم مهل رهظأ ٌنسردلا عقو اذإف هيلع قوفي هنأ مهّضعب
 ةعلاطمب شرتكم ريغ ًامئان هتولخ يف هنودجيف ًارارم هل مهناحتما عم لابب
 يل رهظف ةيكلاملا هقف يف ٍرهزألا عماجلاب هّسرد ٌترضح : ّيعاقبلا لاق .اهريغ الو

 ملعلا رضحي مل هّسرد ْرّضحي مل نم نإو هسفن َّلثم وه ىأر الو هلثم ُثيأر ام يننأ

 تامسلطلاو [ ب ] يف (1)
 . يزرابلا[ ب ] يف (')
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 لاقو و ٠ دوجولا ىلإ جرخ الو لب َسانلا ىأر الو برعلا مالك [ 700 ] عيبس الو

 ٌقاَذَح الإ هّسرد ٌرّضحي نأ يغبني الو همالكي عفتني ال ٌلجرلا اذه : مامهلا نبا

 يف هعضو ام ىلإ. هدشرأ يذلا وه ةمجرتلا َبحاص نأ ٌيعاقبلا ركذو ءاملعلا

 نافرعب ٌديفملا يلُكلا رمألا هل لاق هنأو ٍروُسلاو ٍتايآلا نيب تابسانملا نم ريسفتلا

 تقيس يذلا ّضّرْغلا رّظنت كنأ وه ٍنآرقلا عيمج يف تايآلا تابسانم [س ]

 كلت بتارم ىلإ رظنتو تامدقملا نم ٌضرغلا كلذ هيلإ جاتحي ام رظنتو ٌةروسلا هيلإ
 تامدقملا يف مالكلا رارجنا دنع رظنتو بولطملا نم دعبلاو برُقلا يف تامّدقملا

 يتلا هل ةعباتلا مزاوللاو ماكحألا ىلإ | عماسلا سفن فارشإ نم 200[ هعبتيس ] ام ىلإ

 وه اذهف « اهيلع فوقولا ىلإ فا رشتسالا ِءانَغ عفدب ليلعلا ًءافش ٌةغالبلا يضتقت

 كل نيبت كلذ تلعف اذإف « نآرقلا ءازجأ ميمج نيب طْرلا مكح ىلع ُجيلكلا ُرمألا

 « يداهلا لاو ةروس ٍةروس لك يف ةيآ ٍةيَأ لك نيب ًالضفم مظنلا ٌةجو هللا ءاش نإ

 : هنمف مظن هلو . يجنوخلا لمُج حرش هتافلؤم نمو . ىهتنا

 هدوعرل انئاكرأ ثعّضضتف ايداعُب قفأب ادب قارفلا ٌقْر
 هدومعب انّيولق قش ُنيبلاو انّلمش َدّدَبت دقو قارفلا فيك
 هدوقعب انّلمش مظني ٌرِهدلاو اهليبسب تضم ٌمايأ هلل

 رّوطتو ٌرحبلا ٌبكرو ٌدالبلا فّوطو ٌرضم نع رفسلا يف بِغر نأ ثبلي مل مث

 ةنس بانيع يف ًاديرف ًابيرغ ( تام ) نأ ىلإ ةعونتم تائيهو ٍةفلتخم ءاحنأ ىلع

 هللا همحر ٌيواخسلا مار دقو . هدعب يذلا وأ اهلاّوش يف ةئمزامثو نيتسو برأ 4

 هنيب ام كلذ ىلع هل لماحلا لعلو ةمجرتلا بحاص هب فصو اميق ٌيعاقبلا ةّضقانم

 . مدقت امك ةوادعلا نم ٌيعاقبلا نيبو

 . هعبتتست ام [ ب ] يف (1)
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 ()نيحي نب دمحم نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم

 زيزعلا ٍدبع نب هللا دبع نب ''”[ دمحم نب ] مساقلا يبأ نب دمحم نب ٍدمحم نبأ
 « حتفلا وبأ َناميِلُس ٍنب راّبجلا دبع نب رْذنُم ٍنب ٍديلولا يبأ ان نب سانلا ٍديس نبا
 دلو . سانلا ٍديس نباب فورعملا ٌُبيدألا ٌةمالعلا ظفاحلا ٌمامإلا يرمغتيلا نيدلا حتف
 ناكو ةيليبشإب ةساير تيب نم وهو ةئمّتسو نيعبسو ىدحإ 71١ ةئس ةدعّقلا يذ يف
 ةبيش يبأ نبا فنصمك بتكلا نم ٌتاهمأ هعمو ًةيرضملا ٌرايدلا مدق دق هوبأ

 عخيراتو راكذتسالاو باعيتسالاو ديهمتلاو يلحملاو قازرلا دبع يفتصمو هينسُو
 هلّبقق بيجنلا ىلع هدلوم ةنس يف هوبأ هرضح أو ٍراّربلا دنسُمو َةمّثيخ يبأ نبا

 نيدلا سمش ىلع ةعبارلا يف هرضحأ مث حتفلا ابأ هاتكو هذخف ىلع هسلجأو
 باحصأ نع ٌرثكأو يطامنألا نباو ينالطئسقلا بطقلا ىلع عييسو يسيقملا
 امهريغو ٌركاسع نباو يروصلا نم عمسف ّقشمد ىلإ لحرو دزربط ٍنباو ٌيدنكلا
 لوصأ يف هب جّختو ديعلا قيقد َنبا مزالو ةفلتخم تاهج نم مج ٌعمج هل زاجأو

 مزالو ىقتناو هطخب خّسنو َفلألا نوبراقي هّتخيِشم لعلو : ٌئبهذلا لاق . هقفلا
 اميف ٌدجُح ًاقودص « بعلو ٍةَباعُد بحاص ًاماسب قالخألا بّيط ناكو ؛ هدم ةداهشلا
 ىلوط ٌديو « 0[ فالتخالا ] ةفرعمو لاجرلاب ٌةربجو نفلاب دقان ٌرصب هلو « هلّقني
 هيلإ تدّشل يغبني امك ملعلا ىلع ٌبكأ ولو ٌةمج ثبباحمو نانا ملع يف

 هللع يف ًامّهفتو ثيدحلل ًاظفحو ًاناقتإ ٍنايعألا ّدحأ ناك : يلازربلا لاقو . لاحول
 ٌنسح ةيبرعلا نم ظح هل ٠ ةريسلل ًارضحتسم هميقسو هحيحصب ًاملاع هديناسأو

 ظافحلا تاقبط ليذو . 1١١-١18 ص ظافحلا ةركذت ليذو , (7ه - ”4م/8) مالعألا )١(
 07/6 ) ةرهازلا موجنلاو . ( 09“ مقر ؟5708/4١-7 ) ةنماكلا رردلاو . 595١ ص
 +78 /* ) نيفلؤملا مجعمو . ( 148 مقر 784/١ 7١١ ) تايقولاب يفاولاو ..( 4

 , ( 19الكم مقر ثال4-

 .[ ب ] نم ةدايز (؟)

 . فالتخالاب [ ب ] يف (9
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 ةسلاجسملا بط عضاوتلا ٌُريثك ةئيهلا ليمج ةءارقلا ٌميرس ةديقعلا ٌحيحص يفينصتلا

 ةبلطل ًابحم ناكو . قئافلا كثنلاو ٌقئارلا ٌرعشلا هل ٍناسللا ُفيرظ ورا ٌفيفخ

 دحأ ناك : رللا لضف [ 7011 نبا لاقو . هلثم هعومجم يف ْفّلخي ملو ٍثيدحلا

 لقن يف ٌريبخو « راثكم يحب « ظاكب نيفقاولا ةغالبلا لهأ ّمامإو !و ٍظاّمحلا مالعأ

 ُسانلا اهب عفتنا يتلا ٌةروهشملا ( ةيوبنلا و ةريسلا ) اهنم ُففيناصت هلو . ىهتنا «راثآلا

 لئاوأ ىلإ ًادلجم هنم بتك « يمثل حرشب عّرشو مهدعب نمف ه هرصع لهأ نم

 يه اهيلع ُتفقو يتلا ةخسنلا كلت لعلو  ٍنَسِحلا هطخب هيلع ٌتفقو ةالصلا

 نم هيلع ملكت ام عيمج يف ٌعتمتم وهو « حيحصتلاو بضلا ٌةريثك اهنإف ُةدّوَسُملا

 هلوقب ٌيذمرتلا اهيلإ ريشي يتلا ثيداحألا جارخإل همازتلا عم هريغو ثيدحلا نف

 حرش نم '')[يذلا] ءزجلا ىلع ٌثفقو املو . خلإ . .. نالفو نالف نع بابلا يفو

 هحرش ام قوف هتيأرو كلذ ينرّهب يقارعلا نيزلل َءرّجلا اذه يلي يذلا ٌيذمرتلا

 ةيوبن ٌدئاصق ( بيبحلا 2")[ ركذب ] بيثكلا ىرشب ) هلو تاجردب ةمجرتلا ُتحاص

 ّيلوو « ةيلجلا تاماركلا يف ةيلعلا تاماقملاو حّدِلا حتِم ) هلو دلجم يف اهحرشو

 اميسال دحأ لك هُمظعي مهدنع ًالوبقم سانلا ىلإ ًآيّبحم ناكو سرادمب سيردتلا

 نم يرق ةيرهاظلاب هدنع ُثمقأو ّيدّمصلا لاق . اهتساير ُبابرأو ّرْضم ًءارمأ

 نأ يل رطخ لاقف كلذ نع هّتلأسف ةريثك وتارم ٍةالص ّلك يلصي هارأ ُثنكف نيتنس

 لاق ُتلعفف ًاعبرأ مث يلع لّهسو ُتلعفف ثالث مث ٌتلعفف نيترم ٍةالص ّلك َيلصأ

 يه يتلا ةالصلا نم ُر وي يل ل انك نلف اذهو ٠ ىهتلا ءاسمخ لاق له ُكاشأو

 ىلع ضئارفلا دعب َلّقنتلا دّوعتي نأ ىلوألا نكل عوفرم 1[ لمجأو ] عوضوم ٌُريخ

 ناك امير نيترم موي يف ٌةالص ىَّلصُت نأ نع يُهنلا ثيدح نإف ةضيرفلا قفص ريغ

 ةضيرفلا ريركتب ًاصاخ هلعجي هلعلو « ةمجرتلا بحاص ةالص ةروص لثمل ًالماش

 : همظن نمو . ضارتفالا [أ١١/ ] ةينب

 )١( ب ]] نم ةدايز [.

 ىركذب [ ب ] يف (؟)

 رجأو [ ب ] يف ديل .
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 مئاد بلقلا يف اهّيحو باشو ُئامتلا دّقعامو اهاّتمت
 ْمِلاَع ُلْمِف اذام لاقف ٌتملع ثلاقف اهب َمارغلا اهحراطو

 اهعلطم يتلا ٌةديصقلا هدئاصق نمو

 كلاصوب هّقاَّشع ئفاوُي نأ كلامج نم لّس ٍلامجلا َعيدب اي

 : تايبأ نم هنمو

 ْماوقلا ٌقيشر ٌّدقلا ٌفهنفهم اشحلا ٌميضه كوّثلا نم ٌيْبَظ

 . ةئمعبسو نيثالثو عبرأ "4 ةنس َنابعش يف هتوم ناكو

 نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم ْنِب دمحم -4

 نب رباج نب نامثع نب نيدلا ردب نب حّرفم نب ٍنيدلا رون
 ©”رصاع نب دادش نب بلعث

 ققحملا ٌديبكلا ملاعلا ٌيقشمدلا «ء ىّرْغلا نباب ٌفورعملا ٌيرماعلا ٌيشرُفلا
 ًاضيأ هرصتخاو . ةدايزو تيب فلأ ىتتم م يف أمظن هلعج بيرغلا ريسفتلا ٌبحاص
 ىلوبقلاو لالجإلاب لباقف مورلا بحاص ميلُس نب ٌناميلس ناطلسلا ىلإ همدقو ًامظن
 عمتجن اولاقف ؟ مكُيأر ام لاقو ٌريسفتلا كلذ مهيلع ضّرعو مورلا ًءاملع بلطو
 يف ف ميظملا نآرقلا يف ًاليدبت وأ اناصقن وأ ًةدايز هيف انذجو نإف :ةحيصنلا لذبنو
 ننس ىلع هاندجو نإو ٌعْرْشلا هيضتقي ام ق قحتساو مكيلإ كلذ انعفر هلكش * وأ هفورح
 هُديغ هلعفي مل ام كنمز يف لعف دق هنأل ةماركلاو ةزئاجلا هقلؤم قحتسا ةماقتسالا
 هيف اودجي ملق ًافرح ًافرح هولمأتق . نآشلا اذه يف نودُلقُم متنأ ُناطلسلا مهل لاقف
 َناطلسلا اوربخأو ّبجعلا كلذ نم اوُضَقف ًاقّيسعت الو ًانّدكت الو ًارييغت الو ًافيرحت

 )١( بهذلا تأرذشو . ( 28/9/) مالعألا' )٠6 507/8 ( . نيفلؤملا مجعمو )9/ 51/54

 نونكملا حاضيإو . ( 2946 /5) نيفراعلا ةيدهو . ( 15954 مقر 5اله- )  6/7و81١4

 )و( "5و 7980و ٠١8/5 .(568-568ر ؟ةالو



 1 نسحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم

 ميظعتلا نم ةياغ يف ميظع لامب ةينيطنطسُقلا نم فلؤملا لصفناو . هّئزئاج مظعأف

 . ةئمعتستو نينامثو سمخ 440 ةنس يف تامو ٌةريثك ٌتافلؤم هلو

 نب نسحلا يبأ نب نسحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم ٠

 يقرافلا“''ميحرلا دبع نب دمحم نب رهاط نب ئيحي نب يلع نب حلاص

 رهشأ يهو ركب وبأو حتفلا وبأو لئاضفلا وبأ يرصملا « لصألا

 عيمج يف ّنئافلا ٌعدبملا ٌديجملا ٌروهشملا ٌرعاشلا ةتابُث نباب ٌفورعملا [ "07 ]

 عيبر يف دلو . هلبق ناك نمم ريثكلو لب مهدعب ىتأ نملو ه ءرصع لهأل مّظنلا عاونأ

 عيسف يوالحلا يزاغ ىلع هوبأ هرضحأو « ةتمتسو نينامثو ٌتس 547 ةنس لوألا

 2"”[ نيرخآلا ] نع ثدحو اهب ثّدح نم ّدحأ ناكف ءازجأ ةعبرأ تايناليغلا نم هنع

 مهنم ٌةعامج هل زاجأو « يريمّدلا ِنب ميحرلا ٍدبعو ساحنلا نب نيدلا ءاهبك

 لاق ةباتكلاو ٍرثنلاو مظنلا يف ٌرهمف َبدآلا ىناعتو ّرصمب أشنو يراخلا نب ٍدخفلا

 ةنس قشمد ىلإ لحرو . همدقت نمو هنارقأ قاف ىتح : رردلا يف رجح نبا ٌظفاحلا

 هلو « تاهجلا هذه ءاسؤر حّدمو [ اهريغ ]و ًةامحو بلح ىلإ دّرتو (1)

 ايندلا نم ًالّلقتم ناكو هدلو يف كلذكو حيدملا ُ ٌُررُغ ةامح بحاص ديؤملا يف

 لئاضفلا وبأ : يبهذلا لاق «هلايع َةرْثكو هديبام َةْلِقو هلاح وكشي لازي ال

 يف هُرعشو ؛ ملعلا نونف يف ٌةنسح ٌةكراشم هلو عيدبلا مظنلا ٌبحاص ٍنيدلا ٌلامج

 ِءاول لماح ناك : :ريثك نبا لاقو ٠ بدألا يف عّربو ثّدح : عفار نبا لاقو . ةورّثلا

 عيطاقم ىلع هيف رصتقا ( يتابنلا رطقلا ) اهنم ٌةقئار ٌففيناصت هلو : هنامز يف ٍرعشلا

 تايفولاب يفاولاو ..( 048 مر 777 - 7١5/4 ) ةنماكلا رردلاو . (78/90) مالعألا (0)

 نيفلؤملا مجعمو . ( 91/ 80/١1١ ) ةرهازلا موجنلاو . ( 144 مقر )701/1 78١

 . ( 51١لا/ مقر "19-97

 . .نيرخآ [ ب ] ىف 22

 . امهريغ ب ] يف ()
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 ٌملاطم ) اهنمو هيئاصق 20[ لزغ ] ىلع هيف رصتقا ( قيقرلا قوس ) اهنمو « هرعش
 مجارت مهل عمجف ء ءالضفلا نم ٌةعامج هظّرقو بدألا يف ٌسيفن باتك وهو ( دئاوفلا
 نوديز نبا ةلاسر حرشو ( لضافلا ءاشنإ نم ٌلضافلا ) هلو ( قّوَطُملا جس ) اهاّمسو
 (1/81 ) ةنس يف كلذو ّرصم ىلإ ٌنسح ٌرصانلا هاعدتسا هِرمُع رخآ يفو « كلذ ريغو
 ىلإ هميلاعم نِم عطقنا ام هل عّمجُيو هب زّهجتي ام هيلإ فرصُي هنأ ًاموسرم هل بتكو
 لاح هل ّنْشمتي ملف ٌرجاع ٌريبك ٌحيش وهو اهمّدقف ّرْضم ىلإ زهجتو كلذ عّمجف هخيرات

 فّرص امبرف ًامولعم ٌناطلسلا هل ئرجأو روضحلا نع َيفعأ مث تسدلا يف ًاعقوم رّرقو
 نيتسو ٍنامث 78 ةنس َرفص يف تام نأ ىلإ الماخ ماقأو فرصي مل اميرو هيلإ

 ٌدوجوم وهو ْرَوُغ هلك ٌفيطل ٌدلجم هرعش ٌناويدو ًةنس نونامثو نانثا هلو ةئمعبسو
 .تايلّرغلا يف اميس الو ءدقتعأ اميف قالطإلا ىلع نيرخأتملا ٌرعشأ وهو « سانلا يديأب

 نب نسح نب دمحم نب دمحم نب دمحم ١
 يبلحل | نسمشلا دمحم نب ٌرمع نب ناميلس نب ىلع

 ©”جاح ريمأ نباب فورعملا يفنحلا
 نيرشعو سمخ 816 ةئس لوألا عيبر ٌرشع َنماث يف دلو تقوملا نبابو

 ةامح ىلإ لحتراو هريغو قازرلا ٍدبع نيّرلا نع ذخأو اهب أشنو بلحب ةئمئامثو
 مزالو رجح ٍنبا ظفاحلا ىلع اهب عمسف ةرهاقلا ىلإ مث رفسألا نبا نع اهب عيسف

 ٌريرحتو يلصملا ةينم حرشو ءاتفإلاو ءارقإلل ىدصتو نوئف يف عّربو مامُهلا نبأ

 تاضارتعاب مامُهلا نبا هخيش ىلع ضرتعاو كلذ ٌريغو لماوعلاو مامُهلا ٍنبا هخييش
 مدعو كلذب ءاضّرلا مدع يضتقي امب هيلع باجأف هيلإ اهلسرأو ةيادهلل هحرش ىلع

 . ( 715/4 ) ةنماكلا رردلا يف كلذكو لازغأ [ ب ] يف قفز
 ةفرطتسملا ةلاسرلاو . ( ها مقر 17١١-7١١ /9) عماللا ءوضلاو . ( 49/107 مالعألا قفز

 بهذلا تارذشو .( 1١51/5 مقر ”1/7/#) نيفلؤملا مجعمو . 1١55 ص
 مظنو . ( 599/5 نونكملا حاضيإو .(؟8/5١) نيفراعلا ةيدهو . ( "مهل
 . (155 مقر ١١ ) نايقعلا
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 نيعبسو عست 47 ًةنس بجر نم نيرشعلاو ٌعساتلا ٍةعمجلا ًةليل ( تامو ) ةباصإلا

 . ةئمئامثو

 يرمس نب رضخلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم

 '"'يعفاشلا يّرغلا [ يرزنعلا ] يريبزلا ئمشلا

 سدقلاب دلو يرزنعلاب ٌفورعم وهو ٍماوعلا ِنب ريبزلا ىلإ هّبسن رجح نبا درس

 ىلع هّقفتو ةرهاقلاب أشنو ةئمعيسو نيرشعو عبرأ ال4١ ةنس رخآلا عيبر يف

 ىلع تاءارقلا أرقو هيبنتلا حراش نب ب نيدلا يبحمو ٍراَطعلا ٌيقتلاو نالذع ٍنِب سمشلا

 ٍريثك نبا نع اهب ذخأف ّقشمد لخد مث ةزغ نكسو َةرهاقلا قراف مث يركجلا ناهرُبلا

 يعفارلا ىلع ٌقيلعت كلذ نمف « ًاريثك فنصو مهريغو ِمّيقلا نباو يكبشلا ٌيقتلاو
 ٌحضوأ )و [707] يعّرذألل توقلا ٌدصتخمو [ ب171١١ تادلجم عبرأ يف

 ةيفلألا ىلع ٌحرشو ( دعاوقلا ريرحت يف ٍدصاقملا ىنسأ )و ( كسانملا يف كلاسملا

 ٌفينشت ) هامس عماوجلا عمج ىلع ٌحرشو ّيلصألا بجاحلا نبا رصتخم ٌحيضوتو

 قوربلا ) اهامس ٌتاشقانم نّيملا ىلع هلو (« عماوجلا عمج حرش يف عماسملا

 ءامس يذلا هحرش يف اهنع هُنْئصم هباجآف ( عماوجلا عمج ىلع دروأ اميف عم اوللا

 حالس) هلو ءزج يف ةمجرت هسفنل ةرفأو ةزوجر ةيبرعلا يف مظنو ( عناوملا نم )

 بادآ) و ( ثاريملا ليصفت يف ثايغلا ) و ( جاهنملا نع ّبذلا يف جاجتحالا

 ملع يف ( ركِفلا ٌبئاغرو رّيّسلا ٌُبئارغ ) و ( ماتيألا لاوحأ يف ماظتنالاو ىوتفلا

 فاصنإلا ٌلئاسر ) و ( قافتالاو يفالخلا لئاسم ركذب قالخألا ُبيذهت ) و ثيدحلا

 يف رايخألا قالخأ ) و ( رهاوجلا ريرحت يف رهاوظلا ٌريبحت ) و ( فالخلا ملع يف

 يف ( نامزلا ٌحابصم ) و « قطنملا يف ( قرْشُملا ٌبكوكلا ) و ( راكذألا مهف

 عماللا ءوضلاو .( 407 مقر 8” )7175/١  ةاعولا ةيغبو .(44//) مالعألا (1)

 تارذشو ( 161786 مقر 778/79 ) نيفلؤملا مجعمو .( 051 مقر )5١5-5148/9

 دهو . ( 16١/5 ) نوئكملا حاضيإو . ( 21/١ ) نونظلا فشكو . (/5/7/) بهذلا

 )1١98/50(. . نيفراعلا
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 راثآلا ٌقئاقد ) و ( برعلا مالك يف ٍبْرَغلا لاسلس ) و « هّحّرشو نايبلاو يناعملا
 بجاحلا نبال ةيفاكلا لح يف ( ةيفاصلا لهانملا ) و ( راونألا ؛ يقراشم رصتخم يف
 : هنمف ٌنسح ٌجظن هلو ٠ ًادج ٌةريثك هئافتصمو

 ْنِمَق ئقتت وأ هاشخت ْنأِب ُلكو ٌمِتاكُم وأ ٌنِْعُم امإ كؤدع

 نَمَك نَمَك ًارهج كيمري يذلا سيلف امتاكم هذجت نمم ًارذح ُدزو

 . ةئمئامثو ٍنامث 8١4 ةئس ةجحلا يذ فصتنم يف ( تام )و

 نب دمحم نب دمحم ْنِب دمحم 0

 ©0َسَمْعْرَولا هللا دبع وبأ ةفرع

 ٌةيرق َةمْعْرَو ىلإ ةبسن ميملا ٍديدشتو ٍةمَجْعملا حتفو ءارلا ٍنوكسو واولا حتفب

 15 نس دلو ةفّرع نباب ٌفورعملا برُغملا ٌملاع ٌيكلاملا يسثوتلا « ةيقيرفإ نم

 ٌحراش يراوٌهلا مالسلا دبع نب هللا ٍدبع يبأ ىلع هدالبب هقفتو ةئمعُيسو ًةرشع ٌّتس

 َةمالَس نيا ىلع تاءارقلا أرقو لوصألا ذخأ هنعو يعزفلا بجاحلا نبأ رصتخم
 ٌعوجرملا راصو لوقنملاو لوقعملا يف رّهمو كانه ةعامج ىلع عمسو يراصتالا
 ٍنيدلاو هنود نمف ٍناطلسلا دنع ةلالجلا عم ٍملعلا رشنل ىذدصتو برغملاب هيل

 ةقدصلا ةرثكو هسّبلمو هلكأم يف ةمعنلاب رهاظتلاو ايندلا يف عشوتلاو سلا

 نبال زاجأو ( 795 ةنس يف جحلل َميقو كلذل هئافخإ عم ةبلطلا ىلإ ٍناسحإلاو
 رصتخاو ٍرافسأ ةعبس يف ( طوسبملا ) هامس هقفلا يف ًاعومجم فنصو رجح
 ناك نيدلجم يف ريسفتلا يف ًامالك ملعلا لهأ ضعب هنع قّلعو ضئارفلا يف يفوجلا
 « قطنملا يف اذكو ًارصتخم نيلصألا نم لك يف فنصو ٠ هيلع ةءارقلا لاح هطقتلي
 . ةئمئامثو ثالث 6 "٠ ةنس رخآلا ىدامج ؟ 57[ نم ] نيرشعو عبار يف تامو

 نيفلؤملا مجعمو . ( 581 مقر 1475 - 58١/5 ) عماللا ءوضلاو . ( 49/97) مالعألا )١(
 . (؟8/9 ) بهذلا تارذشو .( مقر 285/9 )

 .[ بل نم ةدايز (0
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 قلاخلا دبع نب ميهاربإ نب يلع نب دمحم نب دمحم ّْنِب دمحم 4

 2"'يرهاقلا ّينوميملا يريوثلا مساقلا وبأ ثحملا

 ىرق نم ٌةيرق ةريو ىلإ ٌةبسن يريوُتلا مساقلا يبأب ٌفورعملا يكلاملا

 نم ٌةيرق ًاضيأ وهو نوميملاب ةئمئامثو ئدحإ م ١* ةنس بجر يف دلو . ديعصلا

 ٍلحاو ريغ ىلع رشعلاب التو تارّصتخم ًةدعو َنآرقلا ظفحف ًةرهاقلا مدقو ٌرْضم ىرق

 ٍنيزلاو رجح ٍنباو يورّهلا نع ذخأو يطاسبلا مزالو ةكمب ِهّيِقل ٌيرّرجلا نبأ مهنم

 ضورعلاو فْرَّصلاو وْجنلاو نيلصألاو هققلا يف عّربو مهريغ نع ذخأو يشكرزلا

 فنصو اهريغو تاءارقلاو كلّقلاو باسحلاو ٍناييلاو يناعملاو قطنملاو يفاوقلاو

 الك ًاضيأ حّرشو ّيعرفلا رّصتخملا حرش ٌليمكت كلذ نمف « ٍنونفلا هذه رثكأ يف

 مظنو دلجم يف يفاّرقلل حيقنتلا حّرْشو ٠ يعرفلاو ٌئلصألا بجاحلا نبا يرصتخم

 نيعبرأو ٍقسمخو تيب ةئمسمخ يف يفاّوقلاو ضورّعلاو يفرصلاو وحنلا يف : وصد

 ٍةديازلا ثالثلا تاءارقلا يف ٌةموظنمو وحنلا يف [ 54 ] ٌةمدقم هلو ءاهحرش

 كلّقلا ملع يف ٌةديصق هلو اهحّرشو مياهلا ٍنبا ةهزن ٌمظنو اهحّرش و عبسلا ىلع

 يف يرّزجلا نبا هخيشل ( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ةبّيط ) َحّرشو . اهحّوش

 سدا ةزغب ماقأو رواجو جحو ( ذاشلاب أرق 06 نم ] اجلا لوقلا ) هلو نيدلجس

 ناكو : يواخسلا لاق يحاونلا هذه يف ُسانلا هب عفتناو دالبلا نم اهريغو ّقشمدو

 ٌحيحص ركنملا نع ًايهان فورعملاب ًارمآ ًايكذ ًاثاحب ًاهّوفم ًاحيصف ًآنّدفَتم ٌةمالع ًامامإ

 ءارقفلاو ةبلطلل ًاعضاوتم لوقلا يف ة مهل ًأظلْغم ايندلا ينب ىلع ًاعفرتم ًامْهش ةديقعلا

 نع ايفتم هيو هسغب ةراجتلاب بسكتي ماعطلاو كاما وك ذ « طرْقُي امبرو

 عبار نينثإلا موي تام « ىبأف ٍءاضقلا سرادمب ٌسسيردتلا هيلع ضرُع ءاهقفلا فئاظو

 مجعمو ٠ (594 مقر 768 - 745/9) عماللا ءوضلاو . ( 14 - غا//ال ) مالعألا )١(

 (115و 9//181) نونكملا حاضيإو . ١5481١(. مقر 2584 - 387 /7) نيفلؤملا

 )١99/5(. نيفراعلا ةيدهو . ( 159/4 )و

 .نمل[ب3ف (50
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 ب ) ةئميامتو نيعسو عيس , 20[ ةكمب ] ٍةئمئامثو نيعست مها/ ةنس ىلوألا ئدامُج

 يقشمدلا فسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم ْنِب دمحم 0

 7”2يرّزجلا نباب فورعملا يعفاشلا يرقملا يزاريشلا مث

 ةنس نيعبرأ ثكمف ًارجات هوبأ ناك « لضصوملا برق رمع نبا ةريزج ىلإ ًةبسن
 هل دلف ًاملاع ًادلو هللا قري نأ ةيئب مزمز ءام برشف جح مث ءادلو هل دلويال
 ئدحإ 0١ ةنس ٌناضمر نم نيرشعلاو سماخلا تبسلا ةليل يف ةمجرتلا بحاص

 ةرهاقلا ىلإ لحر مث ةعامج نع تاءارقلا ذخأف اهب أشنف ّقشمدب ةئمعْبسو نيسمخو
 ىلإ لحرو يطايمدلا باحصأو يراخبلا ِنب رخفلا باحصأك ةعامج نم عمسف
 بتكو هسفنب ثيدحلا بلط يف ّدجو ينئيمامدلا نباك اهلهأ ىلع أرقف ةيردنكسإلا

 ٌلوصألا[أ ١141 ذخأو يكبّسلا ءاهبلاو ينيقُلُبلاو يونسإلا نع ةقفلا ذخأو قابطلا
 دتشاو ٌيقارعلاو ريثك نب دامعلا نع ثيدحلاو يمرقلا ءايضلا نع َنايبلاو ّيناعملاو

 ةيمأ ينب عماجب ءارقإلل ىّدصتو ةْرشع ثالثلا مث ّرشعلا عمج + ىتح تاءارقلاب هفغش
 ف هملقمو همركأت نامخ ديزياب ناطلسلاب لصلاو ( 14/19 ةثس مورلا ةالب لشد مث
 هذخأو مورلا ًدالب كتلروميت لحد املف هب اوعفتناو ثيدحلاو تاءارقلا ٌملع كلانه
 تام املو ( 800 ) ةنس اهيلإ هلوصو ناكو ملعلل ًارشان اهب ماقأف دنقرَمَس ىلإ هعم

 لخد مث : أرق لخدو ناار ىلإ دنقرمس نم جوخ ( 8:1 ) ةئس نابعش يف روميت
 يف اميس ال تاهجلا هذه عيمج يف اتلا هب تاو زاريش مث ذاهبسأ ل 5 دزي ةنيدم

 ىلإ اهنم جرخ مث ًاهركُم باجأف اهءاضق َيلَي ن أ ٌراريش ُناطلس همزلأو تاءارقلا
 ًةرهاقلا مث ( 81/) ةنس ٌّقشمد ميق مث (811) ةنس ٍةنيدملاو ةكمب ب رواج مث ةرصبلا
 ىلإ داع مث ثيدحتلاو ءارقإلل ىّدصتو همركأو همظعف يفرشألا ناطلسلاب عمتجاو
 داعو ٍنميلا ءاملع نم ةعامج هنع ذخأو همركأو اهّبحاص همظعف َّنميلا لخدو ةكم

 )١( ةكم يف [ ب ] يف .

 مقر 5205584 /6 ) عماللا ءوضلاو . ( 11- 40/9/) مالعألا (؟) 3204 (
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 هر هن فات ةريثك تينت هلو 11 زاريشلا ] ىلإ مث ةرهاقلا ىلإ مث ةكم ىلإ

ملا فاحتإو ) و ( ديوجتلا يف ديهمتلا ) و نيدلجم يف ( رشعلا كاءارقلا يف
 يف ةرّه

لا يف رشنلا ةبيط ) مظنو ( ةرشعلا ىلع ةدايزلا ىف ة ةرّهملا ةناعإ )و (ةرشعلا ةمتت
 تاءارق

 يف حيضوتلا ) و ( هملعي نأ هيراق ىلع اميف ةمدقملا ) مظنو . تيب فلأ يف ( رشعلا

نونف يف ( ةيادهلاو ةياورلا مولع يف ةيادبلا ) و ( حيباصملا حرش
 تافبط ) و ثيدحلا 

ارقلا لاجر ءامسأ يف تاياهنلا ٌتاياغ )و مخض دلجم يف ( ءارقلا
  تاء

ُج ) و (نيصحلا نصحلا ةدع)و ( نيلسرملا ديس مالك نم نيصّحلا نّضحلا )و
 ُةن

 ثيداحألا يف يلآللا دقع ) و ( فيرشلا دلوملاب فيرعتلا ) و ( نيصحلا نصحلا

ا ٌدصقلا) و (دمحأ دنسمب قلعتي اميف دمحألا ٌدنسملا) و (يلاوغلا ةلسلسملا
 دمحأل

 بقانملا ىنسأ) و (دمحأ ٍدنسُم متخ يف دمحألا ُد دصقملا) و (دمحأ ٍدنسم لاجر يف

 « كلذ ريغو وحنلا [ 5600 ] يف ( ةرهوجلا )و ( بلاط يبأ نب يلع لضف يف

 ملعب درفت دقو اهذكذ مدقت يتلا تاهجلا يف تافنصملا هذهل هُفينصت ناكو

 ّلجأو هيونف مظعأ ناكو « دالبلا نم ريثك يف هرشنو ايندلا عيمج يف تاءارقلا

 نيثالثو ثالث 41" ةنس لوألا عيبر سماخ ةعمجلا موي ٌزاريشب تامو هدنع ام

 نأ ةينامثعلا ةلودلا ءاملع يف ةينامعنلا قئاقشلا ٌبحاص ئكحو .. ةئمئامثو

ةميلو كلانه روميت لع دنقرمس ىلإ روميتو وه لصو امل ةمجرتلا بحاص
 ةميظع ٌ

 ىلع ةمجرتلا ّبحاص مّدقف ًءاملعلا هنيمي ىلعو ءارمألا ٌرباكأ هراسي ىلع لعجو

 الجر مّدقأ ال ""”[ فيكف ] لاقف كلذ يف بتوعف هُوكذ مّدقملا ّي ٌيناجرجلا بفيرش ديسلا

 .ةنسلاو باتكلاب ًافراع

040“ 

 . زاريش [ب ] يف ()
 .افيك [ب ] يف (0)



 نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم ْنِب دمحم ُديبملا 7
 ©7ينوفصألا ّيولعلا مشاهلا ىفتلا دهف نب هللا دبع نب دمحم
 نيماخ ِءاثالّثلا ةيشع يف دلو . ٍدهف نباب هفلسك ٌفورعملا ٌيعفاشلا يكملا مث

 هب لقتنا مث ء رصم ديعص نم ًاوفصأب ةئمعبسو نينامثو عبس 11 ةنس يناثلا عيبر
 اهيلإ نيس داقلاو هيلب نياشم ىلع ريثكلا عمسو تارصتخم اهب ظفحف ةكم ىلإ | هوبأ
 يربطلا نميلا وبأو يغارملا هنع ذأ نم ةلمج نم ناكو « جّردو بد نمع بتكو
 سوماقلا بحاص دجملاك اهّرباكأ َيقلف ّنميلا لخدو اهلهأ نع ةنيدملاب عمسو
 اذه يف هيلع َلّوعملا راصو هتارقأ قافو ثيدحلا يف عّربو « هريغ نمو هئم غمسو
 نم عطاسلا رهابلا ) اهنم ٍتافلؤم فلأو ٌنسانلا هب عفتناو ٌةبطاق زاجحلا دالبب نأشلا
 راكذأ يف اذكو نيدلجم يف كولملاو ءافلخلا ةريس يفو ( عطاقلا ناهربلا ي ةريس
 ( ىلاعملاو رخافملا نم شيرقل امب يلاوعلا ٌةينسلا ٌُبلاطملا )و . ةنسلاو باتكلا
 يف ءاج امب ةباصإلا قرط ) و ( ةثالثلا دجاسملا لضف يف درو امب ةثامّدلا ٌةجهب ) و
 ليمأت )و ( ( ءايبنألا صصق يف ءاج امب ءايقتألا ِءاملعلا ٌةفحت ) و ( ةباحصلا لئاضف
 لامكلا بيذهت نيب هيف عمج ( 2”بيذهتلاب بيذهتلا ليمكتو بيرقتلا ةياهن
 ٌةفحت ) و ( فارظلا تكلا عيمج ىلع فارشإلا ) و رجح ٍنباو يبهذلل هيّرصتخمو
 تامو ظاّنحلا تاقبط ىلع ٌليذو تادلجم ثالث يف ( فارطألا ةفرعمب فارشألا
 : همظن نمو ةكمب ةئمنامثو نيعبسو ئدحإ 47١ ةنس لوألا عيبر عباس تبسلا موي

 ٌقبتست نيدخلا ىلع ينيع عومد -ثرّظن امدنع يبلق ٌةبيبح تلاق
 قفدني ٌعمدلا قارفلا فوخ تلقف ًانمز ىنملا َتلن دقو ٌءاكبلا اميف

 نيفلؤملا جنو . 8 - * ص ظافحلا ةركذت ليذ ةمدقمو .() مالعألا )١(
 فشكو .(1/77 مقر 585 - 581١/91 عماللا ءوضلاو .( 1١64851 مقر مى
 ١5و 8/#) نونكملا حاضيإو .(506/5) نيفراعلا ةيدهو )15//١9441(. نونظلا
 .(؟5هو

 .[ ب ]] نم ةدايز قف
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 "!ئفنحلا ُيمجعلا يراخبلا ُءالعلا دمحم

نعو هيبأ نع ذخأف اهب أشنو مّجعلا دالبب ةئمهبسو نيعبسو عست 1/14 نس دلو
 

 مّدقت نأ ىلإ ملعلا بلطل راطقألا ىلإ هتبيبش يف لحتراو نيرخآو ٌينازاتفتلا دْعسلا

 عيدبلاو ٍنايبلاو يناعملاو لّدجلاو ٍقطنملاو ٍةغللاو ةيبرعلاو نيلصألاو .هقفلا يف

 تايبدألا يف رّهمو فّوصتلا يف ىّثرتو تالوقنملاو تالوقعملا نم كلذ ريغو

كم ميلق مث ءاهّكلم هيلع أرق نمم ناكو « كلانه ملعلا رشنو ٍدنهلا دالب ىلإ هّجوتو
 ة

 بهذم لك نم ٌةبلطلا هيلع لاثناو َنينس اهب ماقأف ةرهاقلا ميق مث اهب رواجف
 همظعو

 هدنع عمتجا اذإ ناك ثيحب مهُريغو كباكألا
 هراسي نعو هنيمي نع نونوكي ٌةاضُقلا

 مهيلع ظالغإلاو مهظعو يف غلاب ةلودلا ٌنايعأ هدنع رضح اذإو « ناطلسلاك

هو هّتسلجم رّضحي ال هنوك عم ظالغإلا يف ٌّدشأ وه امب مهعم ُناطلسلا لسارتو
 عم و

 ضعب يف قفتاو [ب١١؟81] بولقلا يف ًةباهمو ةعفرو ًالالج الإ دادزي ال اذه

ي ناكو يبرع نبا ٍرْكذ ٌّيْرج هدنع سلاجملا
 هتلاقمب لوقي نم ّلكو هحبقيو هرفك

قف يطاسبلا الإ رضح نم رثكأ هقفاوو كلذ ريرقت يف ءالعلا عّرشف
 ركني امنإ لا

 071 همالك يف سيلف الإو اهلوقي يتلا ظافلألا ٌرهاظ هيلع ثرمانلا
 اذإ ركنُي ام [

 ةدْحّولا نوفرعت ام متنأ يطاسبلا هل لاقف كلذ ٌراكنإ ءالعلا ررقو ةدخّولا ٌراكنإ

وزعم تنأ هتوص ئلعأب حاصو ًابضغ طاشتسا كلذ عمس املف « ةقلطملا
 مل ولو ٌل

 نإ هللاب مسقأو حيصي رمتساو هدنع هّرفك كلذ نّمضتل ينعي ٌناطلسلا كلزعي

رافمب يطاسبلا ىلع ريشأف ّرضم نم نجرخيل ءاضقلا نم هلزعي مل نإ ناطلسلا
 ةق

 اورضحف هدنع ٍةاضّقلا راضحإب رمأت كلذ ّناطلسلا غلبو ةنتفلل ًادامخإ سلجملا

 عماللا ءوضلاو .(1747 - ؟541/9) بهذلا تارذشو .( 4097 43/900 مالعألا (0)

 افشكو . ( 104+ مقر 148/7 ) نيفلؤملا مجعمو .( ال01 مقر )4/754-1591١

 . (191/1) نيفراعلا ةيدهو . ( 1715/9 ) نونظلا
 ا

 ا
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 لأسف ّسلجملا رضح نمم وهو ّرسلا ٌبتاك هّصقف ءالعلا سلجم نع مهلأسف
 له 20[ نسحتسُي ] اذامو يطاسبلل ءالعلا ريفكت نع رجح َنبا ظفاحلا ٌتاطلسلا
 يطاسبلا ناكو هفارتعا دعب ٌءيش هيلع بجي ال : رجح نبا لاقف ريزعتلا وأ ٌلزعلا
 هاضرتي ءالعلا ىلإ ٌتاطلسلا لسرأو ٍناطلسلا سلجم يف ئيبرع ِنبا رفكب فرتعا دق
 ةثالثب دنهلا ٌناطلس رصم نع هتلحر لبق هيلا لسرأ دق ناكو ٌرْضم نع لحرو ىبأف
 فّبصو ّيشمد نكس هلاحترا دعبو هل نيمزالملا ةبلطلا ىلع اهقّرفف شاش فالآ
 . هعابتأو يبرع ّنبا اهيف فيز ( نيدجلملا ةحضاف ) اهامس ٌةلاسر

 درفنا يتلا ةيميت نبا تالاقم نع لأسُي ناك هنأ اهنم ّقشمدب ُثداوح هل تقفتاو
 حّرصف هيلع كلذ مكحتسا نأ ىلإ هبلق هنع ُرِفنيو أطخلا نم هل رهظي امب يجف اهب
 خيش هنأ ةيميت نبا ىلع قلطأ نَم نأ هسلجم يف حّرصي راص مث هريفكت مث هعيدبتب
 ًاباتك فّنصو رصان نبا ٌظفاحلا هيلع درلل بدتناف ٌرفاك قالطإلا اذهب وهف مالسإلا
 مالسإلا خيش هنأ ةيميت نبا ىلع قلطأ نَم نأ معز نم ىلع رفاولا درلا ) هامس
 نم هرصع لهأ نم مالعألا ةمئألا نم كلذ هيلع قلطأ نم مالك هيف عمج ( رفاك
 هتقانم ركذو ةيميت نبا ةمجرت نم ريثكلا هنّمضو ةلبانحلا ىوس بهاذملا لهأ عيمج
 ينيقلبلا ملعلاو رجح نباك اهنايعأ نم ٌةعامج هظّرقف ةرهاقلا ىلإ هنم ةخسنب لسرأو
 ةلاسرلا فتصمب هيرغُي ناطلسلا ىلإ ًاباتك ءالعلا بتكو يطاسبلاو ينيعلاو
 « كلذ نع ةمجرتلا بحاص ىنغأ ناك امو كلذ ىلإ ٌناطلسلا ثفتلي ملف ةلبانحلابو
 . ملعلاو دهزلا نم ةقبطلا هذه يف وه نم لثم يف اميس ال ٌقِئاقد هل ناطيشلا نكلو

 نسح لكش يف هيتأت تناكو ءالّعلل ةعبات تناك ينج نإ لاقيو : يواخسلا لاق
 ًارقيو هينيع ضمُْخُيَف سانلا عم وهو ديعب نم هل ىءارتتف حيبق لكش يف ٌةراتو
 ءاضقلا يلي نمم ٍةرْفنلا َديدش ناكو « ٌةوالتو ٌعوشخ هنأ نظيف سانلا نع بيغيَو
 ٌرورسلا رهظأ ماشلا ءاضق يزرابلا نب ٌلامكلا يلو امل نكلو هتعامج نم هّوحنو
 يهنلاو فورعملاب رمألا ٌريثك ناكو . مهلاومأو مهئامد ىلع ُسانلا نيأ نآلا : لاقو

 . قجتسي [ب ]يف 1
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 ىدحإ 44١ ةنس َناضمر نم نيرشعلاو َتلاثلا سيمخلا موي تامو ركنملا نع

 ناك : هدوقع يف يرّْقملا لاقو اهحطسب نفدو 2[ ةّرُملاب ] ةثمنامثو نيعبرأو

 ننسلا ةفرعم نع هُدَعُب اهيلع هلمحي ءايشأ يف حمسيف عرولا نم ًاقيرط كلسي

 ٌيوونلا مالك يف رظنلا نع ئهني ناك ثيخب هلهأو ثيدحلا نع هفارحناو ٍراثآلاو

 يف لاق ةيثيحلا هذه نمو . نئهتنا « ٌيلازغلا بتك ىلع ٌضحيو ء رهاظ وه لوقيو

 نإو ثيدحلا ٌملع فرعي ال ناك اذا ٌريخت ٍناسنإ ملع يف سيلو « لاق ام ةيميت نبا

 . "76 لاني ام ] ىلإ قيقحتلا يف غلب

 دومحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم

 دومحم نيدلا ماسح نب تويأ نب يزاغ باهشلا نبا

 ©"”يبلحلا لضفلا وبأ بحملا بلح ةنحش

 ةئمامثو عبرأ 8١4 ةنس بجر يف دلو ةنْحشلا نباب هفلسك فورعملا يفنحلا

 بيطخ نباو ةمالس نب ردبلاك اهنايعأ نم ةعامج نع ذخأف اهب أشنو بلحب

 ًءاكذ دقوتي ناكو [ 51 ] امهنايعأ نع ذخأف ةرهاقلاو ّقشمد ىلإ لحرو ةيرصانلا

 : ٍرعاشلا ٌلوق ضراعي نأ ًةنس ةرشع يتنثا ٌنبا وهو هّمع هلأس هنإ ىتح ٌةنْطِفَو

 يلذاوع نيب كيف يرْذُع َموقيل لئاسلا راذعلا نع َماثللا ٍطمأ

 : ةهيدب لاقف

 يلذاوع ٌكثأر ْنِإ انبغ تومتل يلتاق «كراذع نع كّماثل ففِشكا

 )١( ةزملاب [ب ] يف .
 . ملعأ هللاو لاني الام هباوصو . اذكه (7)

 نيفلؤملا مجعمو . 0 مقر ١5" 590/9 ) عماللا ءوضلاو . ( 51 /9) مالعألا (5)

 تارذشو . ( 187 مقر 10/١ - 1١9/7 ) نايقعلا مظنو .(154778 مقر 584-588/8)

 . ( 73١7 /5) نيفراعلا ةيدهو . ( "59/7 ) بهذلا

 . لتاق ٍراذع نع نوكي نأ هبشألا (4)



 يبلحلا دومحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم مام

 ءايشألا بلاغ يف هيلإ ٌمجرملا راص ىتح اهرومأ نم ًاريثكو بلح َءاضق َيلوو .
 امبسح اهُحرش لوطي ٌرومأ هل ٌتّرجو اهّرس ةةباتكو ّرضمب ةيفنحلا ًءاضق يلو مث اهب
 رخآ ىلإ هنم بتك ةيادهلا حرش اهنم ُفيناصت هلو عياللا ءوضلا يف ٌيواختلا هطتسب
 . دئاقعلا ٌحرشو . رشنلا ٌراصتخاو رانملا ٌراصتخاو « يتادلجم ةسمحن يف لسُغلا
 تادلجم يف ةيفنحلا ُتاقبطو لاوُكْشُي نبا تامهبم ٌبيترتو صيخلتلا ىلع ٌمالكلاو
 مهنود نمف ٍنيطالسلا دنع ٍةلالجو ٍةرفاو ٍةمشحو ٍةساير اذ ًاهّوفم ًاحيصف ناكو
 كلذ لك يف 2[ قياردو ] اهليصحت ىلع ٍةردقو بصانملا ىلإ ليمو ٍةدئاز ٍةهْبَأ
 . ةئمئامثو نيعست 44٠ ٌةنس مّرحملا ٌرْشع َسداس ءاعبرألا موي تامو

 يبلحلا دومحم نب دمحم نب دمحم ْنِب دمحم -

 «9ريبكلا ةنخشلا نباب [أ155 ] فورعملا ُيفنحلا

 ذخأو اهب أشنو بلحب ةئمعْبسو نيعبرأو عست 4 ةنس دلو هّلبق روكذملا ٌدلاو
 نذأو اهنايعأ نع ذخأف ةرهاقلاو ٌقشمد ىلإ لحتراو اهيلإ نيمداقلاو هدلب خويش نع
 هدلب ءاضق ّيلوو هلئاضف ترهتشاو ّيحتلي نأ لبق سيردتلاو ءاتفإلا يف هُحيش هل
 اهب ةمجرتلا ٌبحاص ناكو بلح كنلروميت حتف املو ّقشمدو ّرطم ًءاضق َيلوو
 هباحصأ نم نيتفئاطلا نم ىلّثقلا نع مهلأسو ءاملعلا نم ةفئاطو وه هرضحتساف
 اذه ٍةمجرتلا ٌبحاص لاقف ؟رانلا يف نمو مهنم ةنجلا يف نم بلح لهأ نمو
 كلذ روميت ركتتساف لئُّس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هنع لتس دق ٌلاؤس

 امك ةيّمح لتاقي لجرلاو ًةعاجش لتاقي لجرلا نع لثس لي هللا لوسر ّنِإ هل لاقف
 نّسحتساف هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ٌةملك ّنوكتل لتاق نم لاقف ثيدحلا يف
 نكي ملو « باسح يف نكي مل امب ءاجو باوصلا َّنَُّل دقلف هّود هللو . همالك روميت
 ءاملعلا نم هعم نَم مدو هيد كفس ىلإ ٌلّصوتلا الإ روكذملا لاؤسلاب ٌدِصقم روميتل

 )١( ةيردو [ب ] يف .

 عماللا ءوضلاو 22 44/70 ) مالعألا قفز ) ٠١/ 55نيفلؤملا مجعمو 2 ه مقر ) 5489/9

 بهذلا تارذشو . ( 16856 مقر ) 115-1١7 /9 (. نيقراعلا ةيدهو )١80/5(.



 ملؤ يماشلا يبحي نب مشاه نب دمحم نب دمحم ديسلا

 ءهّوش اونمأي مل مهياحصأ نيّقحملا نإ اولاق ْنِإ مهنإف "”[-هتاداع] كلذب ترج امك
 ىلإ ليبسلا كلذب دجيو '''[ ّيَملاب ] مهسفنأ ىلع اورقأ ةباحصأ نيّقحملا نإ اولاق نإو

 يف ٌرصتخمو لُمكي دب ملو فاشكلا ىلع ٌةيشاحو ريسفتلا يف ٌفّلؤم هلو . مهئامد كفس

 تيب َفلأ مظنو ء ّدمحأ بهذم ةدايز عم تيب فلأ يف يفّسنلا ةموظنم رصتخاو هقفلا

 , ًةسايرو ًالقعو ةحاصفو ًاملع ٍرهدلا دارفأ نم وهف ةلمجلابو . مولع ةّرشع يف

 هرصمو هرصع يف هلثم نم كلذب كيهانو ٠ دهتجاو َديلقتلا كرت نأ ىلإ هرمأ ىهتناو
 نم ًارصتخم هلعج هيلع ٌثفقو ٌرصتخم خيرات هلو . رهد ذنم َّدُس دق باب اذه نإف

 امبسح روميت عم هتعقاو هيف َحّرشو هنامز ىلإ هيلع دازو ةامح بحاص دّيؤملا خيرات
 : همظن نمو . ٌةلحرو ٌةّيوبن ٌةريس هلو « كلذ ىلإ ٌةراشإلا تمدقت

 ليلظ يّلظ ٍةماقلا ّبصتنم ٍةعفر يف شيعلا ضّفخب تنك
 "ليست ينم ٌنيعألاو َدَمُت 2يعلضأ اهو ُرهظلا ٌبدودحاف

 ةرشع يسم 41 ةئس رخآلا عيبر ٌرشع يناث ةعمجلا موي 20[ يف ] ( تامو )

 . ةئمزامثو

 «”يماشلا ىيحي نب مشاه نب دمحم ُنب دمحم ديسلا

 [ نآلا ] نونككسي ماشلا نم نميلا ىلإ نيلصاولا ةداسلا نم ةعامج ىلإ ًةبسن

 . هتداع [ ب ] يف )غ0

 . يغبلاب [ ب ] يف فهشز

 . اق رمغلا ءانإ يف رجح نبا هل دروأ امسو : هصن ام [ ب ] شماه يف فرق

 كيف ةمادملا فصو نم سأآكلا يف املكف مالملا عد مارملا قاس

 كيفو كيتنجوو كيتلقم يف اهقاذمو اهنولو مادملا لعف

 : هلو

 قيرطلا فيك فرعأ ال يمه نمو ًاريسأ ىعرملاب ريسأ

 قيقعلا يف ٍداو دخلا حفس قوفو 20اضغلا يداو عالضألا ىنحنم يف

 .[ با نم ةدايز (8)

 . (4 مقر 5١9/1١ ) ملعلا رجهو . ( 87 مقر ١5/7 ) رطولا لين )0(



 0 يدانفلا ةزمح نب دمحم ليقو نب ٍلمحم نب دمحم م

 ٍنامث 1774 ًةنس دلو هّدج ةمجرت يف هبسن مامت ينأيس ٌيناعنصلا « نالوَخ دالبب

 ةعامج ىلع ملعلا نم عاونأ يف ذخأف ءاعنصب أشنو بفلأو ةئمو نيعبسو [ 54 ]
 لوصألاو ِنايبلاو يناعملاو قطنملاو يفّرصلاو وحنلا يف ّيلع أرقو اهنايعأ نم
 قالخألا نساحم نم هل « ةداقلا ءالَّضُفلا ِءالُْبو ةداسلا رايخ نم وهو « ثيدحلاو
 سْفنلا ةصاخب ٍلاغتشاو ٍنيتم نيدو نيصّر قع عم هريغل سيل ام ٍتافَصلا مراكمو

 مولعلاو بادآلاب رومعم٠تيب نم وهو « سفن ةزعو يفافَعو رومألل ضيوفتو
 ظن هلو « هفاطلأب هللا هلماع ةايحلا يف نآآلا وهو هللا ءاش نإ هّدجو هيبأ ٌركذ يتآيسو

 نآلا وهو « هنم ٌءيش ةمجرتلا هذه ٍريرحت لاح ْرّضحي ملو ًاريثك هنم ّيِلإ بتك دق

 هجرشو ررّدلاب ىّمسملا يفّلؤم يفو « هطخب هلّصحيو ئقتنملل يحرش يف يلع أرقي
 . "”هريغو يتافلؤم نم كلذ ريغو يراردلاب ىقسملا

 ©9يدانفلا ةزمح نب دمحم ليقَو نب دمحم نب دمحم - 61

 0[ داسفك ] ةاّمسم ةيرق ىلإ ٌةبسن ةلمهُملا لادلا ناكم ءارلاب يرانفلا لاقيو
 ٠,01 ةنس ٌرفص يف دلو . ٍةمجرتلا بحاص دج نع كلذل ًايكاح يطويسألا لاق امك

 ةياقولاو ينغملا حراشو دوسألا نيدلا ءالع نع ذخأو ةئمعبسو نيسمخو ئدحإ

 نيدلا لمكأ خيشلا نع ذخأو ٌرْضم ىلإ لحتراو « هدالبب يئارسقألا دمحم نعو
 لحو ًادج َنامثع نبا دنع هّردق عفتراو اسورب ًءاضق َيلوف مورلا ىلإ عجر مث هريغو

 . هّلضف عاشو هركذ رهتشاو ريزولا نعم يف راصف ىلعألا ّلحملا هدنع

 ٌريثك تاءارقلاو ٍنايبلاو يناعملاو ةيبرعلا ملعب ًافراع ناك : رجح نبا لاق

 لخد املو . لاضفألاو ٍلْضفلا ٌريثك تْمّسسلا ّنسح ناكو « نونفلا يف ةكراشملا

 )١( ةنس هل مجرتملا يفوت ١186١ فلأو نيتئامو نيسمخخو ىدحإ .

 . 17-١١1 ص ةيهبلا دئاوفلاو . ( 19119 مقر 77١ 159/7 ) نيفلؤملا مجعم (؟)

 بهذلا تارذشو )١١١/15(. مالعألاو )1١88/1-184(. نيفراعلا ةيدهو

 . (518/11) عماللا ءوضلاو . )١9/0(

 . دانغب [ ب ] يف ع0



 م١1 يدانفلا ةزمح نب دمحم ليقو نب دمحم نب دمحم

 مث ةليضفلاب هل اودهشو هوثحابو هوركاذو ٍرصعلا ُءالَضُم هب عمتجا ٌججحلا ديري ًةرهاقلا
 َفلأ نيسمخو ٌةئم ةصاخ دّقنلا نم هدنع نإ لاقي ىتح ةياغلا ىلإ ىرْثُأ دق ناكو ( عجر

 اهئالَضُفب عمتجاو ًةرهاقلا لّحدف ٌدّيؤملا هبلط عجر املف ( 487 ) ةنس جحو « رانيد

 ةنس يف جح مث هدالب ىلإ عججر مئ رازف سدقلا ىلإ عجر مث

 .اهدعب يتلا يف ليقو ٍةنسلا هذه نم بجر رهشب [2١7 تامو ] هدالب ىلإ عجرو (470)

 يددْزبلاو ٌرانملا هيف عمج ( عئارشلا لوصأ يف عئادبلا لوصف ) ُّتصم وهو
 ةنس نيثالث هلمع يف ماقأو كلذ ٌريغو بجاحلا نبا ٌرصتخمو يزارلا مامإلا لوصحمو

 ىتأ ٌةلاسرو ةحتافلل ٌريسفت هلو « ٌدئاوف اهرثكأو اههفنأو ةيلوصألا بتكلا ّلجأ نم وهو

 هلو ( مولعلا جذومن ) اهاّمسو ٍةلكشُم لئاسم ىلع اهيف ملكتو ف ةئثم نم لئاسمب اهيف

 ٍزاغلألا قرطب ٍنونفلا كلت ًءامسأ رّيغو ةلأسمب ٌنف لك يف ىنأ آنف نيرشع يف ٌةموظنم
 لاق هنأ عم اهلئاسم لح نع ًالضف اهنونف نييعت ىلع اوردقي ملو هرهد ءالضفل ًاناحتما

 ""[ ىلع ] باوجلا نمضتت ةموظنم بتكو دمحم هبا اهّلح دقو موي يف كلذ لوع هنإ

 قطنملا يف ةيريثألا ةلاسرلا ىلع [ ب119١ ] حرش ٍةمجرتلا بحاصلو « هدلاو ةموظنم

 حرش ىلع ٌةقيلعت هلو "'[ ةيجارتملا ] ضئارفلا حّرَشو « موي يف كلذ ليع هنأ ركذو

 يف ٌةبلطلا هملعب عفتنا دقو «ٌةفيطل تاذخاؤم هذخآو يناجرُجلا فيرش ديسلل فقاوملا

 .ءاضقلاب هلاغتشا عم مورلا دالب

 نوسبلي ٌرّشع انثا مهنم نوّصحُي داكُي ال هديِبع نإ ثيحب ٌةهّبأو ةلالج هل ناكو

 « ةيبهذلا َسنالَقلا سّبلت نوعبرأ نهنم « ٌةدع ٍراوج هلو ةسيفنلا ةرخافلا تبايغلا

 يف بتوع اذإ لوقي ناكو « ةيفوصلا يز ىلع هسوبلم يف ًادّمزتم ناك كلذ عمو

 فّخو « كلذ نم ّنسحأب يبسك يفي الو يدي بسك نم يماعطو يبايث نإ كلذ

 يف هتيثتو نيدلا يف هبلصت نمو . وفالآ ٍةَرَّشع وحن بتكلا نم اهيف ٌةميظع ٌةورث

 ) )1١تامف[ ب ] يف .

 ) )0.نعاإ[ ب ]يف

 ةيجاريسلا [ ب ] يف فرفإ .



 يدانفلا ةزمح نب دمحم ليقو ني دمحم نب دمحم ريالا

 لاقف كلذ ببس نع ُناطلسلا هلأسف ٍةيضق يف مورلا ٍناطلس ةداهش ّدر هنأ ءاضقلا
 ملو ًاعضوم هيف هسفنل نّيعو ًاعماج ٍورضق ماذق ٌناطلسلا ئنبف « ةعامجلل كرات كنإ
 نم هيف وه ام عم قحلاب عداصلا ملاعلا اذه ٌدد هّللف « كلذ دعب ًةعامجلا كتي
 ردقي ال ملاع ٌبرو اهفصو ّضعب َتْعمس يتلا هناطلس [ ؟04] ةمعن يف بلقتلا
 بر لب « اهلاوز نم ةفاخم ٍةمعن ئندأ هيلع هل نمل قحلا يف ٍةدحاولا ةملكلا ىلع
 الإ هديب نكي ملو قحلاب ملكتلا نع ةّينسلا بولا لينو ةّيطعلا ًءاجر هعنمي ملاع
 ملو « عبّتاف حلا عمس يذلا ناطلسلا اذه هللا محرو . ةيبعشألا ينامألا ٌدّرجم
 لوبَك نع ّضرألا قبطي داك يذلا ناطلسلا نم هيف وه امو ِكلُملا ٌةروُس هَّدّصت
 . هدكذ ٌمّدقتملا دارم نب ُديزياب ٌناطلسلا وه ٌموحرملا ٌناطلسلا اذهو ؛ كلذ

 ٌضعب روكذملا 20[ ٍناطلسلا ] نيبو ةمجرتلا بحاص نيب ىرج هنإ مث
 ةينامعنلا قئاقشلا ٌُبحاص لاق . هّبصانم كرتو ٌنامرق دالب ىلإ لحتراف ةفلاخملا

 مهرد ةئمّسمخ موي ّلك هتبلطلو مهرد َفلأ موي لك يف ًنامرق ٌبحاص هل نّيعو
 ةمجرتلا بحاص قح يف لعفام ىلع مين ٌروكذملا ٌناطلسلا َّنِإ مث "[ لاق ]
 « هيلع ناك ام ىلإ داعو كلذ ىلإ هباجآف هنم هيعدتسي نامْرق بحاص ىلإ لسرأف
 . اهزكذ ٌمّدقتملا ةرخآلا ةَجَحلا هللا ركش ّجحف َيفش مث هرصب َفْعض ناك دقو
 خيشلا اذه ىلع ّيلصأ نأ هللا وجرأ مايألا ضعب يف لاق ٍناطلسلا ٌريزو نأ ىوريو
 تيملا ىلع ٌةالصلا نيحُي ال ٌلهاج هنإ لاقف هعمسف ةمجرتلا بحاص ينعي ئمعألا
 ٌناطلسلا لّحكو هللا هافشف هيلع ّيلصأو هّيمْعُيو ييِفْشَي نأ هللا ©9[ نم ] وجرأو
 . ةمجرتلا ٌبحاص هيلع لولصو تام مث َيِمَمَف ٍةاَّمحُم ةديدحب ٌريزولا

 َموحل لكأت ال ّيضرألا نأ عمس امل هنأ هل مّجرتملا ئّمع ببس يف ىوريو
 عضو امك هدجوف كلذ ٌىَّمحتيل دوسألا نيدلا ءالع هؤاتسأ َربق شبن نيلماعلا ءاملعلا

 . هلاطلس [ ب ] يف قفل

 . [ ب ]] نم ةدايز 2220

 . [اب]] نم ةدايز (9



 ما ناخ ديزياب نب ناخ دمحم نب ناخ دارم نب ناخ دمحم

 هللا ىمعأ تقّدص له لوقي ًاتوص كلذ دنع عمسف ٌليوط ٌنامز هيلع رم دق هنأ عم

 نب دمحم لاقف ًةرصتخم ٌةمجرت عماللا "”ءوضلا يف ٌيواخّتملا همجرت دقو «( كّرصب

 ٌرشع يناث يف ءاعدتسا ىلع بتك « يراتفلا نباب ٌريهشلا ينامثعلا ٍدمحم نب ةزمح

 دقو ( 1701 ) ةنس فصتنم يف هٌدلومو ع ةكمب جح نيح ( 477 ) ًةنس ةججحلا يذ

 ٌقحتسي ناكو . ىهتنا « ةمجرتلا بحاص مظن نمي هنع ُتْبتكف هباحصأ ٌضعب تيل

 يف هّرذع لعلو « هتبتر ضعب ىلإ ّْلبي ال نم مجارت ليطُي ّيواخسلا نإف ,ليولعلا

 . رايدلا ُدْعُب

 نب ناخ ديزياب نب ناخ دمحم نب ناخ دارم ْنِب ناخ دمحم - 6؟

 '”"”اهنيطالس ْنباو مورلا ْناطلمس . يزاغلا َنامثع نب ناخروأ

 دقو نامثع ينب َكلُم سسأ يذلا وهو ةئمزامثو نيثالثو ٌتس 41 ةنس دلو

 ارب َنفسلا اهيلإ قاسو ىلا ةينيطنطسُقلا حنتفا يذلا وهو « هتيناوق دّهمو هّدعاوق

 ةنس ةرخآلا ىدامج نم 0[ نيرشعلا ] ءاعبرألا موي يف اهشنف ناكو ًارحبو

 ةينامثلا سرادملا اهب ئنبو نيطالسلا نم هدعب نّمو وه اهب ٌرقتساو ( 4007)

 لك يف مهنع ذخأيو هسفنب مهطِلخي مهل ًابرقم ءاملعلا ىلإ ًالئام ناكو ًةروهشملا

 ىلإ لخد اذإ حرفيو ٠ مهُلِسارُبو ةيئانلا راطقألا نم ٍمهبلجَتسيو مهيلإ نيحُيو ملع

 ٍرْكَذ دنع ةينامعُتلا قئاقشلا يف ٌةطوسبم ٌدابخأ مهعم هلو « مهنم ٌدحاو هتكلمم

 . ةئمنامثو نينامثو تس 440 ةنس يفوتو هتلود ءاملع

 ناميلُس نب ميلس نب دارم ْنِب دمحم ٌناطلسلا 0+

 . ٠١١5 ةنس تامو "٠٠١7 ةنس ٍةنطْلسلا ريرس ىلع سلج

 .(؟١١/14) يف قفز

 . (1513 مقر 49/٠١ ) عماللا ءوضلا 2

 . 1 ب ] نم ةدايز (*)



 دمحم نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم ناطلسلا 38471

 دمحم نب دمحأ نب ميهاربإ ْنِب دمحم ناطلسلا

 )1١58( ةنس ٍةنطلسلا تخت ىلع سلجو ( )٠١49 ةنس دلو هلبق ة ٍروكذملا

 06 ٠99 ةنس تامو ٌةمج ُبقانمو ٌةميظع ٌتاحوتف هلو

 ٌيمورلا يوجوُقلا نيدلا حلصم ْنب دمحم 0
 هداز خيشب فورعملا نيدلا يبحم ُيفنحلا

 سّرردو مولعلا يف عّربو نيدلا لف ّنبا مزالو نييموؤلا هرصع ءاملع ىلع أرق
 سيردتلا كرت دعب ُناطلسلا هل نّيعو هّتيب مزالو كلذ نع بِغر مث مورلا سرادمب

 وهو « مهارد ٌةرشع هيفكي هنأ لوقي ناكو ًامهرد [ ١*7 ]ًرشع ةصخ موي لك

 اهب عفتني يلج وحضاو تارابعب تادلجم ةتس يف يواضيبلا ريسفت ةيشاح تفلؤم
 ٌحرشو « ةيجارسلا ضئارفلل ٌحرشو هقفلا يف ةياقولا ىلع حرش هلو ءىدتبملا

 يأ هيلع ٌتلكشأ اذإ لاق هنأ هنع ىكحيو ةدربلل ٌحرشو « يكاكسلل ٍمولُعلا حاتفمل

 ايندلا ردق ّنوكي ىتح هّردص عستيف ىلاعت هللا ىلإ هّجوت ىلاعت للا باتك تايآ نم

 حوللا ىلإ ًاليلد نوكيف ٌرون رهظي مث ءامه ءيش يأ يرديال ٍنارمَق هيف حليف

 قئاقشلا ٌبحاص [أ٠ ] هنع كلذ ئكح ةيآلا ىنعم هنم جرختسيف ظوفحملا

 يف انأو الإ ّمويلا ديرأ ال ةميزعلاب َمويلا َتْلِمع اذإ لاق هنأ هنع ئكحو ةينامعنلا
 ٌُبحاص هنع ئكحو . ٌلاحلا اذه يل لّصحي ال ةصخؤلاب تلمع اذإو « « ةنجلا
 يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىري ناكو ءاضقلا ىلوت هنأ ًاضيأ قث قئاقشلا

 هللا ىلص هللا لوسرل مانملا يف هتيؤر ةرثك يف ًاعّمط ءاضقلا كرتف رم عوبسأ لك
 اي هل لاقف هآرف ًايناث ءاضقلا يف ذ لخدف ءاضقلل هكرت دعب هّري ملف ملسو هيلع

 هل لاق ٌُتوجر امك عقي ملف 2 يبرق ٌديزيِل ًءاضقلا ٌثكرت ينإ هللا لوسر
 نم ٌديزأ ٍءاضقلا دنع كنيبو ينيب ةبسانملا نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دنعو يتمأ حالصإو كيفن حالصإب لغتشت ءاضقلا دنع كنأل ِكْرتلا دنع ةبسانملا
 تامو ينم ًابؤقت ٌتْدز حالصالا يف ٌتدز ىتمو كيفن حالصإب الإ ٌلغتشت ال ِكزتلا

 . ةئمعستو نيسمخو ىدحإ 101 ةنس يف



 47 ىبحي نب رهطملا نب دمحم يدهملا مامإلا

 ىضترملا نب ئيحي نب رهطملا ْنِب دمحم يدهملا ٌمامإلا 7

 ("'[ ٍنب رهطملا نب دمحم ] نب رهطملا نب مساقلا نب رهطملا نبا

 "”نيسحلا نب ئيحي يداهلا نب رصانلا نب يلع

 نيبأ ندع اهنم َمضاوم حتتفاو ( ) ةنس هدلاو توم دنع ةفالخلاب عيوب

 هقف يف ٌيلجلا جاهنفلا ) هامس يذلا هُفتصم كلذ ىلع لدي ( ٌّعَساو ملع هلو

 ( نآرقلا نم خوسنملاو خسانلا يف َنايْقُعلا ٌدوقع ) هتافنصم نمو ( ّيلع نب ديز

 تايبألا حرش ةيردلا كاوكلا ) و « جاهتملا لئاسم رصح يف جاهولا ٌجارسلا )

 ةعيش ذثكأ هتمامإب لقي ملو ةداسلا ةمئألا ةريس يف ةدافإلا ٌبحاص لاق (« ةيرذبلا

 هيلع اولماحت رهاظلا ءاملع نأ لا كقفو ملعاو ةمُّعلا فشاك يف لاق . هنامز

 را مخ ا ددكلأد

 ىلاعت هللا هافشف هيلع حسمف هيلإ هب ءيجو ٌةباد ٍتِكرَأ ًادعقم نإو - ملظلا يف

 ةبادلا بكر املف ةزَمزهلاب لوزت ٌةَلِع هذه اولاقف ٍرهاظلا لهأ كلذ لبق روف 0

 كلمو و ٠ ةريثك تاعقو نميلا ٍنيطالس لوسر ينب نيبو هنيب تناكو . ُهَلِعلا تلاز

 يف هدهشمو ةءاعنص ىلإ لقّثو رمْرَم يذ نضح يف هئافو تناكو ءاعنص اعنص ٍرمألا َرخآ

 دعب هّئومو « ةرهوجلاو ٍةتوقايلا بحاص ئيحي ديسلا ربق نم بيرق اهعماج

 نب ميهاربإ ديسلا تاقبط يف هوم خيرات ىلع ُثفقو مث « هتركذ اذهلف « ةعباسلا

 "4 ةنس ةجحلا يذ نم َنيِقب ٍنامثل ٍرمْرَم يذ يف تام هنإ لاق ديؤملا ِنب مساقلا

 ١ مدقت ام فلاخي اذهو ( ١ 9٠ ةنس هّتوعد تناكو لاق ةئمعُبسو نيرشعو ٍنامث

 ٌمئاقو هل ركذو (؟779) ةنس نمزلا ءابنأ ىف يف مساقلا نب نيسحلا نب ئيحي هّتوم خّرأو

 .ٌءاعنص اهتلمج نم ٍندم حاتتفاو رمرم وذ اهتلمج نم ٍةديدع ٍنوصح حاتتفاو ًةريثك

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 750 /؟ ) نيفلؤملا مجعمو . 5 - 75 ص مارملا غولبو 1١ -1١4(. //) مالعألا (0)

 .(اال4و 6965و د4ا5و ١١٠5و ١١4/4 ) نونكملا حاضيإو 1١70199(. مقر الآ

 . ( 5//149) نيفراعلا ةيدهو



 لامكلا يلع نب ىسيع نب ىسوم نب دمحم ملك

 ©0ْيرْيمُدلا ءاقبلا وبأ لامكلا يلع نب ئسيع نب .ئسوم نب دمحم 0

 نيعبرأو نيتنثا 47 ٍةنس لئاوأ يف دلو « ٌيعفاشلا ٌيرهاقلا ٠ لصألا
 لبقأ مث * ةطايخلاب بّسكتف « ةرهاقلاب أشنو هطخب كلذ بتك امك ًابيرقت ةئمعبسو
 نباو قونسإلا لامجلاو يريوُلا لضفلا يبأو يكبشلا يقتلا ىلع أرقف ملعلا ىلع
 « ليقع ِنب ءاهبلا نع اهّريغو ةيبرعلاو يطاريقلا نع بدألا ذخأو ينيقلُبلاو نّقلُملا
 [ 751١ ] ةيبرعلاو هلوصأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف عّربو ةعامج نم عمسو

 حرش اهنم ًةدّيج تافتصم فتصو ءاتفاإلاو ءارقإلل ىّدصتو « كلذ ريغو بدألاو

 ١ هضييبت لبق تام ( ةجابيدلا ) هامس تادلجم سمخ وحن يف ُهّجاِم نبا ننس

 يكبتملا حرش نم هصخل ( جاهولا مجنلا ) هامس تادلجم عبرأ يف جاهنملا حرشو

 . ةديفم ةزوجرأ هقفلا يف مظنو ةسيفن ٌدئاوز كلذ ىلع دازو امهريغو يونسإلاو
 عم دئاوفلا ُريثكلا ٌروهشملا ُباتكلا ( ناويحلا ٌةايح ) هتافنصم نمو ةئسح ٌةركذت هلو
 سّردو ةكمب ىتفأو . مجعلا ةيمالل ٌيدفصلا حرش رصتخاو ريكانملا نم هيف ام ةرثك
 تابّيغم رومأب ٌدابخأو ٌتامارك هنع رهتشا : رجح نبا لاق . هترواجم مايأ يف اهب

 هنأ دقتعي سانلا ٌبلاغو « ىرخأ خويشلا ضعب ىلإو ٌةرات تامانملا ىلإ اهدنسُي
 . ةئملامثو ٍنامث ٠+ 4 ةنس ىلوألا ىَدامُج ثلاث يف ( تامو ) َرْثَسلا كلذب دصقي

 : همظن نمو

 يِذَكلا ٍرطَملا ٌكِئاَن ُدَن عوفي ًاقّلختم نك قالخألا مراكمب
 5. .يذلا اذإف .. يتلاب كودع عَقداو ةقادص تقدص نإ كّقيدص قّدصاو

 نونظلا فشكو .(704 مقر 31 59/٠١ ) عماللا ءوضلاو . )1١8/9( مالعألا )١(
 -1/9/9) بهذلا تارذشو . ( 17700 مقر ال47 /” ) نيفلؤملا مجعمو . )١/195(

 )1١198/5(. نيفراعلا ةيدهو . ( 8١

 : هصن ام ( ب ) شماه يف فق

 مث لصألا يشكاّرملا هللا دبع نب دمحم نب دمصلا دبع نب ّيلعأ نب ىسوم نب دمحم
 - 1/419 ةنس ٌناضمر ثلاث يف-دلو ىسوم نب نساحملا وبأ ٍنيدلا ٌلامج ظفاحلا يكملا



 ىلا لامكلا يلع نب ىسيع نب ىسوم نب دمحم

 نب ٍنيدلا ئقتو َةفّرع نب هللا دبع وبأ ٌديغص وهو اهلبقو نيعسّنلا دعب هلزاجأو َنآرقلا ظفحو

 خئاشم ىلع ةكمب عمسف ُبلطلا هيلإ َبُْحو هقفتو ٌةعامجو قلمملا نب نيدلا ٌرصانو متاح

 نمحرلا ٍدبعو يرّزجلا نيدلا ءالعك اهيلإ نيمداقلا ىلعو هنود نمو قيّدص نباك ةكم

 ةَريهَظ نب نيدلا لامج خيشلا نع ثيدحلا ّملع ذخأو بينُم نب نيدلا باهشو يلْمُشلا

 ْنِم ةفرعملا يف هب جّرختو « يسهفقإلا نيدلا حالص ظفاحلاو يسافلا نيدلا ٌيقت ظفاحلاو

 لحر مث اهخويش نم عمسو ةيرصملا رايدلا ىلإ لصوو « لزانلاو يلاعلاو بلطلا قرط
 هتلحر يف :لاجو زاجحلا باحصأ ةمتاخ يداهلا دبع ّتنب **ةشئاع كرحأق ماشلا ىلإ

 ةيردنكسإلاب عمسو ٍةلْمَدلاو ةّرغو ليلخلاو ِسْدُقلاو ٌكَيلعيو صمحو ًةامحو َبلحي عمسق

 خيشلا مهنم هخئاشم نم ٍدحاو ٍريغل جّرخو هتفرعم لّمك دقو عجر مث اهريغو
 تاقفاوم ةنيابتم نيعبرأ هسفنل جرخو دافأف هخئاشم مجارت لمعو نيسح ُنب نيدلا ٌنيز

 حّدمو اهب عمسو نميلا ىلإ لحر مث ةزاجإلاب اهيف جرخأ لب ٌعامسلا اهيف مزتلي مل نكل

 اذ ناكو ةنس ّلك ّجحي ناكو ٍدالبلا كلتب ماقأف كانه ةسردم هآلوو هزاجأف ّدمحأ ٌرصانلا

 ةلقو ةجهللا قدصب ًافوصوم ناكو هدئاوفو هبّتكل ًالذاب ئذألا ىلع ٍربصو ةعانقو ٍةؤرم

 ناك املف تام نأ ىلإ هابص نم هريغو وهللا نم هنارقأ نم هريغ دنع ناك ام مدعو مالكلا

 هكردأف هّسفن دهجأو ٌدبلا بكرف حلا تاوف َيِشْحَف ٌحيرلا مهقاعف ًاجاح مدق 877 ةنس يف

 ءابنإ نم ىهتنا . ىّلعملاب نفدو ةجحلا يذ 18 يف تام نأ ىلإ ًاضيرم رمتساو ٌكّغوت
 . ءابنإلا نم بيوصتلاو ( ةيفاع ) لصألا يف : (#) . ( 407 إ/ ) رمعلا ءابنأب رمغلا

 : اضيأ ( ب ) شماه يفو

 ٌطْبِس يليبارعلا نب يكركلا نيدلا جات ظفاحلا ٍدمحم نب ٍدمحم نيدلا رصان نب دمحم

 كّركلا ىلإ هوبأ لقتناو ًامكاح همأل هّدج ناك ثيح ةرهاقلاب 745 ةنس دلو يكركلا دامعلا

 عتارصتخم َةّدع ظْؤحو لغتشاو 417 ةنس سدقلا ىلإ هب لّوحت مث اهّترمإ ليع ثيح
 ٌحبشلا مزالو ثيدحلا يف ةيفلألاو ماملإلاو ٌيلصألا رصتخملاو بجاحلا نبال ةيفاكلاك

 نيدلا ماظنب ًاضيأ جرختو قطنملاو نايبلاو يناعملاو دّضعلا يف هيلع ثحبف ّيخّلبلا رمع

 ثيدحلا ىلع لبقأ مث « ّرعشلا لإ نونفلا يف ٌرهمو ريبكلا يريّدلا نبابو ء ركسعلا يضاق
 يف عّرشو نونفلا نم اهّريغو ِتايِقَولا دّيقو َلزانلاو َيلاعلا فّرعو ٌريثكلا عمسف هتيلكب
 ىلع لبقأف 8580 ةنس نم ثيدحلا ىلع لبقأ هنأ هباحصأ ٌضعب يل ركذو ماملإلا حرش

 ةرهاقلا ىلإ لحرو ّقشمد ىلإ لحرو هدالبب ٌريثكلا م سو لّكملاو خيراوتلا يف رظنلا

 هِقلُح ةثامذل ٌةبلطلا هب طبتغاو ريرحتلا ًةياغ هبتشملا نم هّتخسُن رّوح نأ ىلإ ينمزالف



 ©)يناعنصلا مث ئماشلا ىيحي نب مشاه ْنِب دمحم ديسلا

 ًابيرقت دلو . قئافلا ٌعرابلا ٌبيدألا وهو « هدلاو ةمجرت يف هيسن مامت يتأيس
 اهلهأ نم ةعامج نع ذخأف ةاعنصب أشنو اهلبق وأ فلأو ٍةئمو نيعبرأ ١١4١ ةنس

 اهنم َرِفظ امب يلابي ال ايندلا نم ًالّلقتم ًافّمعتم ًادهاز ناكو ةمالعلا هّدلاو مهنمو
 لب « يمهّتلا ٌيلع ٍنب ّدمحأ هيقفلا ريبكلا ريزولل اميدن ناك هنوك عم « هتاف امب الو
 لامعألا هيلع ْتضرُعو . ًاريثك ٍنيسحلا نب سابعلا ٌيدهملا مامإلاب لصتي ناك
 نم ريثك ىلع لضفُي ثيحب ايلعلا ةورّدلا يف هلك همظنو ًآندتو ًادهزت اهابأف

 : ةديصق نم هنمو « نيمدقتملا

 هراركت ينّمهوأ ًاقراب اي

 هقوفُخ ىكح له يردأ ُتسلف
 ةليقَص يجعال نم ىستكا مأ
 ئمحجلا قرب اي كتيداحأ هيإ

 يداؤفاهب يضرأ نم

 ٍداعس ئسمح لوح هقوفخ
 دادؤتلا ٌةعشأ ثسكعناف

 [ ب١17 ] يدانت ُمهيف نّمع تنك نإ

 0 ْذِ

8 0 
 ْتَسْرَع َّنيأ قنيألا نع تاه

 امنإ قيرفلاب ثّلقتسا نيأ

 مهعم يداؤف ثثعّبش نيحو

 اقّنلاو ٌمايخلا كلت اوضَوق ْذِإ

 يدارُم نع تاه لوقأ الو

 يداو لك المت عصدأب

 دامغألا ةعَقْعق نم ٌدُعري

 مهدعب مادُملا سأك الف اوناب ٍداش لك ُبِرْطُي الو يساك

 ةبحص جحلاب مه نأ دعب 80 ةنس'ةرخآلا ئدامُج يف هئافو ْترَدُقو هلعفو ههججو ٍنسُحو
 أرجو ٍناسل ةحاصف ةلَمَكلا نم ناكو تام نأ ىلإ كعّرو كلذ هل أيهتي ملف ندملا نبا
 عم ننغلل آراهظإو ريسيلاب ةعانقو سفن فرشو ًاددوتو ةؤرمو هباحصأ عم ًامايقو ةفرعمو
 هل لّصحي ناك امب ىفتكاو عنتماف ةليلجلا فئاظولا نم ديثكلا هيلع ضرُع دقو ءيشلا لق
 هفاصوأ ليمج نم مهغّنبي امل هب عامتجالاو هّتيؤر نوُنمتي رابكلا ناكو هيبأل ناك ءيش نم

 .رمغلا ءابنإ نم ىهتنا ٠ ىلاعت هللا همحر ملعلا لهأ نم ديبكلا نوكي نأ الإ عنتميف

 )١(  218ملعلا رجهو .(197 مقر 778 7355 /5) رطولا لين- ) 7١9 18/1مقر 07.
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 هرجف داكف ليللا ٌفدوَدْغاَو

 مهب ناك مهّدعب ٌمجن ءاجو
 هعاعش نم ةلقملل 09 مبسُي :

 ٌةَعيورَت ىونلا هللا عّور اي

 نم تيب اقّللا َدهع اي َتنأو
 اهب ُقفألا ٌصقتري ٌةدوَع له
 ُهَدَقِم اهب ٌبلقلا م ٌمِجريو

 داوسلا يف َّمَظنُي نأ حال ول

 دارطلا يف رّمٌّصلا نِم ئضمأ

 دادجلا ةلبْسُم الِئامح

 دايقلا ةكولمم ةجهُمِل

 يداوُفلا ةلهنُم نمو عمد

 دابكألاامظ اهنمن يوتريو

 [ "17 ] داوسلا ىلع ٌنْفجلا ُقبطُيو

 : ةياغلا ىلإ داجأو ةفيلخلا بكوم َرابُع هب فصو ام هيظن نساحنم نمو

 ًاريحنم لاس ًارْهن ٍدجملا ُتِهالَس

 هفطعت يف يكحي ليللا ةملظ يف
 جي ةئُجّدلا فوج ىف ءاملا بعالم ]

 زأ كرتي ءاجيهلا يف ٌرانلا وه ٌءام

 بّليلاو ٍضيلا تحت غباوسلا نم

 ب بُهُّشلا ٌههاز هيف ةنسأللو

 27[ بشخلا نم اولاب هيف ٌعُمْشلا ير

 بهَتْلُم دنع ًاشارق يداعألا حاو

 « ساكعنالاب ليحتسي ال اميف ٍناتيبلا ناذه هعارتخا عيدبو هعنُص بيرغ نمو

 : كلذ يف هّلْبق نم همظن ام ىلع ناقوفي امهو

 ٌمقرو ٌبَرُق مكمالسإ امأ

 انأ هادَص درت ال كلامأ

 امالسلا ُمكمفرب ءىرقمأ

 امالكلا تردص داه انأف

 « ًادئاز ًالافتحا كلذ يف لفتحاف مايألا ضعب يف هلزنم ىلإ هللا همحر يناعدو

 ىلإو ّيلإ ةمجرتلا ُبحاص بتكف ملعلا لهأ نايعأ نم يل ٌقيدص يعم ناكو
 : تايبألا هذه مايأب سلجملا كلذ دعب يبحاص

 انل ماد ءايلعلا كلف 5 اي

 ٌتبّجح نإ ٌرونلا اذه 2 الو

 اب رّرقت دق اميف نالوقت اذام

 1 ب ]] نم ةدايز قحز

 امَلُظلا ُفِشكي ام امكيلع رون نم

 امّيّدلا رطمُت ٌبْحُّس رهاوزلا ٌرون

 امَكَح هب نَم اذه قّيح عامجإل



 نمل ٌّطق هيف ًافالخ اْيلَعامو
 اذإ بولقلا تاداهش نأب اولاق

 هل ٌُايقلا حص أّرما ٌبحأ نمو
 هّرّوصت ًاقيدصت نّمضت دقو

 له ِكّكشملا مسق نم قوشلا امنإو
 يفأف هلاكشأ يف دّدرت دقو

 : يلوقب لاؤسلا اذه نع ''”تبجأف

 ٍرَضُم نم ٍداوطألاو ليلاهبلا َّنب اي
 الب نيمثلا ٌرٌّدلل كُمظن لد دق

 ٍةفطالم يف بْنع ءادبإ تفر
 3ِبتْعُمو ٌساقنُم قوشلاب قوشلاف
 ىلع وهف كيكشتلاب َكّكشت الو
 ْتِبلُس ام كيف يدادو ٌتابجومو
 ْتَهِلَد ْذُم عمجلا عنمل َتْلصفنا الو
 اهل ٌتيِضر ام يدادو ٌتالََّصضحُم

 طمن ىلع انالكش فلأت دقو

 امّظن وأ رعشلا يف 230[ هرّيخو ] ئضم
 امّرتلم راص ٍدادو قذصب تماق

 امظُن دق كلّسلا يف امهنأب ًاعطق

 امهنيب دولا يواستل ةبسب
 امهئاوتسا يف سايق ٌضارتعا هيف
 امكلصول ًاقاتشُم راص ًامرْغُم اود

 امّيُدلا ْلجخُي بيس نيمِنُملاو
 'ىمّط مولعلل ٌرحب كنأب كش
 امّرك ُلمتحاف يدعبب ٌتأسأ دقو

 امّكُحلاو لسرلا ٌريخ كلذب ىضق
 امظن دق سنجلا داحتاب ؤطاوت
 امصخفنشُش كنع دو ُدقمِعادغ الو

 امّدعلا اهّنيَلو الو َلودٌُملا كنع
 امَقَعلا عّسمي دو ٌجئاش هل

 هتديصق يف زظنيلف هّتيَكح ام ىلع فوقولا مار نمو ٌديج ٌّنف لك يف هرعشو
 هيلع ُرِدَقي ال امب ءاجو َلاثمألا اهيف برضو دادضألا نيب اهيف لباق يتلا ةيئاحلا
 : [ ”57* ] اهنمف هريغ

 امم ءاسيشألا بّسحم لكو
 ّنُّملا ىتغ لوقي ٌمامحلا حّدص اذإ
 فااذه لوقي رانأ َقْرَب ْنِإو

 . هرّيح [ ب ] يف قرن

 . (719 3718 يناكوشلا ناويد رظنا (؟)

 احارُم وأ ًابيثك هييناعي

 [أ١٠]احان لوقي ٌيجشلاو مع
3 

 احادققا كاذ لَ ْنِإ زارت
2 
2. 4 
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 ًاعومد هههّبش ٍنزملا ُرَطَقو

 ٌنمانأ ٌةرئاح ُبهشلا لاقو

 ٌلضو لوقي ِنيِدَقرَفلا ٌُعمجو
 نَم ٍةذل ٌعطاق ٌدجفلا لاقو

 دق لام امل ٌيِصْعلا ليقو

 ًاحوت لاصآلاو َحبُّصلا ىّضقو

 هيتْفكِب نامزلا ُنازيمو

 ًاَدذِج حيزُيو ًالزاه بقي

 يك حجار ٍنزوب وسأي مكو

 يقلمي حارف ُثامزلا راد مكو

 بلس دعب نم ىَّنف ىطعأ مكو

 ٍريط ٌبرو شيري مهس مكو

 ًابذن ءايلعلا ىلإ ىَقَر مك
 ًاموي ٌقيطنملا سرخأ دق مكو

 ًاداسف هدهاشن ثمأ مكو

 ًاعزذ بطخلاب ىتفلا قاض مكو
 ع

 احامس ٌمجَتْنُمو ىّجش ُفيلح

 احامج تّضم نورحخآْلا لاقو

 ملاكا

 احارتسا ىوكشلل ليت دق امك

 احالأ جرف ٌدهسمو اهل
 200[ احاينلا ىلح لاقي نأ ىنث ]

 احابطصاو ًاقوبَغ ىتفو « ىّتف

 احازُّملاو بئاجعلا دج ىرت

 احازُّملاو ٌبّوقملا ّسكع مكو

 احارج هل ُنِيِزَي نم َيّنوي
 احارو ًاباص ىرولا هيسأكب

 احاتأ ذإ ةّيطعلا بلس مكو

 احانجلا هّأسي تاب دق هل

 احاطأ اهقهاوش نم َّرخآو

 احاصف ٌةنسلأ َسْرُخلا ىطعأو

 احال ٌحاَضولا اهّهجو ىرخأو

 احالصلا ناك هداسف كاذو

 احاسفلا يقل هقيضَم ٌئيطو

 ناكل اهتايبأ ضعب الإ هل نكي مل ول لب ٌةديصقلا هذه الإ هل نكي مل ولف
 نيتئمو عبس ١109 نس مرحم ٍرهش عبار هوم ناكو . هتقبط ٌولعل ًابجوم كلذ

 ١ . فلأو

 )١( .احاينلا ئكح لاقي نأ ئنثت [ ب ] يف .



 ةرغد نب دمحأ نب ىبحي نب دمحم ذقن

 ( ةّرهُز نب ةرغد نب دمحأ نب ىيحي ْنِب دمحم -09

 ()يعفاشلا ُيسلُبارطلا ْيقشمدلا ٌسمشلا

 ةئمعُيسو نيسمخو ٍنامث 76+ دنس دلو . يازلا مضي ةَرْهُز نباب فورعملا

 لخدو ّيّرغلا يفّرشلاو َةَبْهَش يضاق نباب هّقفتو ٍتارصتخم ظفحف َسُلْبارَطب أشنو
 ةعامج نم عمسو هريغو يرهُزلا باهشلا نع ٌلوصألا ذخأو َينيقلُبلا يقلف ةرهاقلا

 َسْلبارط ىلإ لقتنا مث ٌيومألا عماجلاب ردصتو ساّحنلا نب لامكلاو قيدص نباك
 فنصو ٍةقبط دعب ًةقبط هب ٌسانلا عفتناو ملعلا رشنل ىّدصتو اهَمِلاعو اهَّخْيِش راصو

 ثالث يف يزيربتلل ًاحرشو « ةنتفلا يف قرتحا تادلجم عبرأ يف هيبنتلل ًاحرش
 ( نآرقلا ريسفت يف نانملا حتف ) هامس تادلجم ٍرْشع وحن يف ًاريسفتو تادلجم
 ٍريبك دلجم يف ٌةقيلعت هلو تادلجم ينامث يف ةضورلاو حرشلا ىلع ًاقيلعتو

 ببسب ٌيصمحلا جارسلا ىلع ماق يذلا وهو لئاسم ىلع لمتشي [ 54 ] ةركذتلاك
 هيلع بّصضعتف هرّمك نم ٍريفكتو ًةيميت نبال راصتنالا يف اهمظن يتلا ةديصقلل همظن
 الإ يصمحلا عسي ملف هعم ًابّضعتو هيف ًابح هدلب ُلهأ هّعيتو هرفكو ةمجرتلا ٌبحاص
 844 ةنس ىلوألا ىَّدامُج نم نيرشعلاو َّنماثلا ٍةعّمجلا ٍةليل "''[ يف ] تام ٌرارفلا
 . ةئمنامثو نيعبرأو ٍنامث

 22ٌئديزلا ُيناميلا شنح نب دمحأ نب ىيحي ْنِب دمحم -

 نونف يف عّرب ىتح هرصع ءاملع ىلع أرقو ةئمتسو نيسمخ 50٠ ٍةنس دعب دلو

 نيفلؤملا مجعمو .(141 مقر 7١/٠١- ١ ) عماللا ءوضلاو . ( 9/0 مالعألا )١(
 (707/7 ) نونكملا حاضيإو . ( 178/١ ) نونظلا فشكو . ( 1754 مقر 714/5)

 )١98/5(. نيفراعلا ةيدهو . ( :5/4)و

 .[ ب ] نم ةدايز (90

 )1١144/5(. نيفراعلا ةيدهو .( ١7 0ال مقر الك4 777/9 ) نيفلؤملا مجعم فيفا

 ١١54/8 ) نغألا ضورلاو . ( 74 مقر 1703/7 ) ملعلا رجهو . ( 118/17 ) مالعألاو
 ا ص يبرعلا ركفلا رداصمو . ( 4840 مقر - 11١6
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 نب دمحم مامإلاك ءاملعلا رباكأ نم ٌةعامج هنع ذخأو . ٍداهتجالا ًةبتر غليو ٍةدع

 هقفلا يف ( ريرحتلا دئاوفل ريسيتلاو ديهمتلا ) اهنم ٌتافنصم هلو هُرْكَد مّدقتملا ٍرهطملا

 هلو « صاّصرلا ٌدمحأ خيشلل ةصالُخلل ًاحرش هلعج ٍنيدلا لوصأ يف ( ةصايغلا )و

 درلا يف ةعطاقلا ) و « نيسحلا ريمآلل ريرقتلل ٌحرشو « هقفلا يف عّمْللا ىلع تاقيلعت

 ٌعيرس ةرابعلا ٌحيصف لومخلا ىلإ ًالئام ًادباع ًادهاز ناكو نيدلجم يف ( ةينطابلا ىلع

 نم َنماخلا ءاثالثلا موي ( تامو ) هثحابم عيمج يف ًاققحم نونفلل ًارضحتسم باوجلا

 . ©[ رافظب ربقو ] ةئمعْبسو ةرشع علمت /19 ةنس ةدعقلا يذ

 دمحم نب ىلع نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم ديسلا 0

 '"'يناعنصلا مث سبكلا يزمحلا مساقلا نب دمحأ نبا

 هنطو نم لحرو يفلأو ٍةئمو نيسمخو عبرأ ١١84 ةنس ةرخآلا ئدامُج رهش دلو

 ليعامسإ نب ؛ نسحلا ةمالعلا انخيشك اهئاملغ نايعأ نم ةعامج نع ذخأو ءاعنص ىلإ

 نب ىحي ةمالعلا يضاقلاو « يسيكلا دمحم نب ٍمساقلا ٍةمالعلا ديسلاو « َيِبِرْغملا

 لوصألاو ٍنايبلاو يناعملاو بفرُضلاو وحنلا يف عّربو « نيرخآو يلوحّتسلا حلاص

 يلو هذلاو تام املو ع ٍرصعلا ءاملع رباكأ م راصو هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلاو

 سكلا ٍةرْجه هنطوب همايأ بلاغ يف رقتساو ةينالوَّخلا تاهجلا يف هناكم ًءاضقلا

 مظعأ نم وهو «تاموصخلا لصفل ٌُسانلا هيلإ دفيو َءاعنصب رقتسي هنيايأ ضعب يفو

 خيراتلا ملع ىلع ٌعالطا هلو « ٌةفعو ًاعروو ٌفراعم "”[ مهرثكأو ] ٍنمزلا 5 ٍةاضق

 نم ريثكل هظفح عم كلذ يف ٌرهام هنإف ثيدحلا لاجر ًاصوصخ مدقت نَم ٍلاوحأو

 هلاغتشا الولو رهدلا نساحم نم وهف ةلمجلابو . ديناسألا للعو ثيداحألا نوتم

 هللا عفن يح نآلا وهو ىلوط دي يفيلأتلاو سيردتلاب ملعلا رشن يف هل ناكل ءاضقلاب

 يف ٍبفلأو نيتثمو رع عمت 1115 نس لوألا عيبر رهش يف هللا همحر تام مث هب

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 )5( ملعلا رجهو . ( 487 مقر 778 مقر "78/5 ) رطولا لين ) 41 /4/١ مقر ٠١( .
 رثكأو [ ب 3 يف .
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 . "هتمجرت يف مدقت امبسح ٌنسحلا ٌةمالعلا هوخأ هيلإ ناك ام َيلوُتو سبكلا ةرجه

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب ىيحي نب دمحم 07

 نب نسح نب جاجح نب نسح نب سنوي نب دمحأ نب ىسوم
 ©”)كلام نب نارَصق نب ناديمح نب ميهاربإ نب ليعامسإ

 ٍنب هانم ديز نب ٍدعس نب بعك نب ةعيبر نب ئيحي نب دعسأ نب حزار نب ّرمع نبا
 نميلا ءاملع ٌدحأ « يديزلا [ ب111١ َنارْهِبب فورعملا يدغصلا ٌيناميلا ّرم ٍنب ميمت
 ةهج ىلإ لخدو ةراجتلل ةينميلا نئادملا يف لّقنتي هِرُّمع لئاوأ يف ناك . ٍريهاشملا

 هخياشم ريهاشم نمو « هيف ٌرِجّتب لحم لك يف َملعلا بلطي كلذ عم وهو ٍقشبحلا

 يف ملعلا ةسايرب دّرفت دو هتارقأ قافو ٍنونفلا عيمج يف عّربو مساق نب ىضترملا ٌديسلا

 « نيدلا فرش مامإلل (رامثألا حرش ) هقفلا يف اهنم ةلفاحلا فيناصتلا فنصو هرصع
 يف فئصم هلو ( لفاكلا ) لوصألا يفو (ةفحتلا) ةيبرعلا يفو تادلجم عبرأ يف
 رحبلا ٌجيرخت هلو ( يفاشلا ) امس يفاوقلاو ضورّعلا يف ٌفنصمو ِنايبلاو يناعملا

 : هصن ام ( ب ) شماه يف )2(

 شفخألا ينب ةداسلا نم ٍدلوملا ٌئيناعنصلا ٌشفخألا ٌليعامسإ نب يحي نب دمحم ةمالعلا ديسلا
 اولوتو َتابكوك دالب يف اوماقأ شفخألا ونب ٌةداسلا ءالؤهو يماشلا ينب ةداسلا نم ٌذِخَف مهو
 ٌبحاص دلو . اهاَكُح ةلمج نم ءاضقلا ًاضيأ اهب اوُلوتو ًءاعنص ىلإ اولقتنا مث د ًءاضقلا كلانه
 مح ةمالعلا ديسلاك غئاشملا ىلع َملعلا بلطو ؛فلألاو نيتثملا دعب رشع ةنس يف ةمجرتلا
 مهف عم تالآلا مولع يف كردأو يميحلا هللا دبع نب يلع ةمالعلا يضاقلاو يسبكلا ٍديز نبا
 ملعلاب لغتشاو ِباجَت لامك عم ءالبنلا ٍةبلطلا نايعأ نم راصو ٍةلماك ةيانعو مات لفعتو قداص

 ٍليمالت ءابجُن نم وهو اهب اهب لغتشاو مات ٌةفرعم ٍتالآلا َملع فّرعو كاردإ ّنسحأ هيف كردأ ىتح
 ثيدحلا يف تاهمألا بتك ضعبو رارجلا ليسلا هفّلؤَم يفو يضرلا يف هيلع أرق مالسإلا خيش
 . راصقتلا نم ىهتنا . الث دالب ىلع نألا لماع وهو

 نونكملا حاضيإو .( ١57494 مقر الال١ /# ) نيفلؤملا مجعمو .( ١4١ /8/) مالعألا (0
 .(1؟144 514” /5) نيفراعلا ةيدهو . ( 45 و 558 و :"/4) و(" 5/90
 . 07ص نئبرعلا ركفلا رداصمو . ( 847 مقر "1١7-١١4 ) نغألا ضورلاو



 ملم رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي نب دمحم

 باوبأ ىلع هبترو تسلا تاهمألا هيف عمج ( دمتعملا ) و ٌيدهَملا مامإلل راخزلا

 ٌريبكلا ُديسفتلا هلو ٌّئوُلَعلا ةيشاح نم اهرصتخا فاّشكلا ىلع ٌةيشاح هلو « هقففلا

 رامثألل هحرشب ٌعفنلا مع دقو ءريثك نبا ريسفتو ٌيرْشْخَمِزلا ريسفت نيب هيف عمج
 هريغ يف ْدّجوي مل ام هقئاقح [ 510 ]و وقفلا قئاقد نم هيف ٌركذ هنإف هُرُكذ مّدقتملا

 . حيقنت ٌنسحأ هحقنو هلئاسم ىلع ةلدألا ركذو

 ةناخلوبطلاب هفافزب رمآ نتملا ُفُئصم ٍنيدلا فرش مامإلا ىلإ لصو امل هنأ ىوريو

 كلذ لعف هنإ ليقو نيمّلعتملاو ءاملعلا ٌنايعأ هعمو سرادملاو دهاشملا يف هب اوفاطو

 يئارغّطلا َكّلسم اهيف كلس يتلا ٌةديصقلا هنم ٌروهشم ظن هلو . روكذملا ريسفتلا يف
 : اهعلطمو مجعلا ةيمال يف

 ٍلمألا ةياغ بيرق نع ْبِصُت ٌبّصناف لسكلا يف ٌنامرحلاو ّدجلا يف ٌّدجلا

 اهنم يتلا ٌثايبألا همظن نمو ('”وعف عفان ٍمكِح ىلع ٌةلمتشم ٌةقئاف ٌةديصق يهو

 ٌضمولا مستباو ٌدعرلا َنح ٌةّيشع ُضْمَعلا مئانلا ةلقم نع الجو ىَرَس

 ٌضرألا ٍترتهاف قفألا دخ نحص ىلع ههمد َفِكاو ميغلا نفح ّلَبسأَو

 ٌضغلا ٌقّرولا َنسدنسلا يكحي حبصأق ابّصلا دي انهو ناصغألا تّبعالو

 . ةئمعستو نيسمخو عبس 481 ةنس ةدعصب ( ثامو )

 ٍنب ركب يبأ نب رّمع نب ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي ْنِب دمحم 67
 نب ميهاربإ قاحسإ يبأ خيشلا نب هللا لضف نب سيردإ نب دومحم نب دمحأ

 "!يذابزوريفلا رهاط وبأ دجملا هللا دبع نب َفْسوي نب يلع

 « نونفلا نم اهريغو ةغللا يف ٌرهاملا ٌُريبكلا ٌمامإلا ٌيعفاشلا ٌيوغللا ٌيزاريشلا

 فيحصت وهو يدفصلا ىلإ ةبوسنم ةعوبطملا بتكلا ضعب يف ةديصقلا هذه دجوت دق )١(

 . يدعصلل يعبطم

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 ةاعولا ةيغيو . ( 774 مقر 1/4/1١-80 ) عماللا ءوضلاو . ( 147/17-141/) مالعألا (؟)

 نيفلؤملا مجعمو )1١7817/7(. نونظلا فشكو . (51 مقر 500 578/1)

 )1577/9-1١1١(. بهذلا تارذشو 1١07177(. مقر الالال الال"/؟)



 رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي نب دمحم ملك

 وهو ّنآرقلا ظفحف ٌزاريش لامعأ نم َنورّراكب ةئمهْبسو نيرشعو عست 774 ةنس دلو
 ذحخأو نينس ينامث نبا وهو زاريش ىلإ لقتناو ةغللا يف ًاباتك ظفحو َنينس عبس نبا
 ىلع عمسو ٌزاريش ءاملع نم امهريغو مُجنلا نب هللا دبع ماوقلا نعو هدلاو نع

 تاءارقلا اهب أرقو طِساو لخدو قارعلا ىلإ لحتراو ٌيراصنألا َفّسوي نب دمحم
 ٌينيوزقلا يلع نب رّمع جارسلاو كاّبسلا نب جاتلا نع ذخأف َدادغب لخد مث ٌرشعلا
 يقتلا نم 207[ اهي ] عمسف ( 1/08 ) ةنس اهلخدف ّقشمد ىلإ لحترا مث « امهريغو
 َبّلَحو ًةامحو َكَبلغِب لخدو « هتقبطو مّيقلا نباك ةئم ىلع ٌةدايز ٍةعامجو يكبّتملا
 َنينس ٍرشع وحن سدقلاب رقتساو تاهجلا هذه لهأ نم ةعامج نم عمسو َسذقلاو
 يرباكألا نم ةعامج هل ذملتتو هنع ٌذخألا رثكو هّلئاضف ثرهظو رّدصتو سّردو

 ّيونسإلاو ةعامج نب ٌرعلاك ةعامج اهب ّيقلف ًةرهاقلا لخد مث يدّفصلا حالصلاك

 دالبلا يف لاجو هريغو ّيعفايلا نم ةكمب عمسف محو ليقع نب ِءاهبلاو ماشه نباو
 ائيش مهنع لمحو ءالضفلا نم ًاعمج يتلو دنهلاو َمورلا لخدو ةيقرشملاو ةيلامشلا
 ةيضقألا يضاق ةافو دعب (97) ةنس يف ديبَر ىلإ لصوف َنميلا لخد مث ؟ ًاريثك
 لوبقلاب ٌليعامسإ ٌفرشألا كلملا هاقلتف هيبنتلا راش يميّرلا ٍلامجلا هلك نميلاب

 اهب هزّهجي ندع َرظان ّرمأ ناك بفلأ ىوس رانيد فلأ هل فّرصو 0
 هيلإ فاضأ ٍقنس وحن ٌيضُم دعبو هب ٌعافتنالا رثكف مّلِعلا رشني هيدل آميقُم ٌرمتس

 و ل فاكس يلع ارثو هللا هدصقف ؛ ليبش نبا لعب هلك نميلا اضف
 هّتنبا جوزت دق ٌفرشألا ٌناطلسلا ناكو تام نأ ىلإ َديبزب هّمدق ٌرقتساو « ثيدحلا
 اهذلمف قابطأ ىلع هادهأو ًاباتك هل فنص ثيحب ةعفرو ًاَرب هنم لانو اهلامج ديزمل
 لمعو فئاطلاو ةنيدملابو اهب رواجف ًارارم ةكم مولق ٍةدملا هذه ءانثأ يفو مهارد هل
 همركأو الإ ًادلب لُخدي ملف نيطالسلا دنع ًالوبقم ّظحلا ٌدئاز ناكو « ًةنسح ّيْثآم
 . كتلروميت هل َنيمركملا ةلمج نمو « كلامملا ىلإ هلوخد ةرثك عم اهّبحاص
 ٌبحاص سيوأ نب , ٌدمحأو َريِرِبَت ٌبحاص روصنم هأشو « ٌنامثع نبا مورلا ٌناطلسو
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 ما رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي نب دمحم

 ٌريثك ءيش مهاياطع نم هيلإ لصوو مهّريغو نميلا بحاص ٌفرشألاو « دادغب

 نم ٍلاقثم َفلأ نيسمخب اهنم ىرتشا هنإ لاق ىتح ةسيفن ًابتك كلذ نم ئنتقاف
 لك يف اهّرثكأ ٍجرْخُيو [ 757 ] ٍلامحأ ٌةّدع اهنم هعمو الإ رفاسي ال ناكو بهذلا

 ىلإ اهُعَقدي 20[ ال ] ناك هنكلو ٌةلئاط ايند هل تناكو « اهديعُي مث اهيف ُكظنيف لزنم

 . هبتك ضعب ٌعيبيف ًانايحأ قِلْمُي دق هنإ ثيحب اهقافنإ يف فرسُي نم

 فئاطل يف زييمتلا يوذ ٌففئاطل ) ريسفتلا يف اهنم . ةعفان ٌةريثك ٌتافنصم هلو

 ("7[ نم ] ( سابع نبا ريسفت يف سابقملا ريونت ) و تادلجم يف ( زيزعلا باتكلا

 ريبك دلجم يف ( باتكلا ةحتاف ريسفت يف بايإلا ةحتاف ُريسيت ) و تادلجم عبرأ

 صاالَّخلا ةروك ُلصاح ) و ( ميظعلا ٍنآرقلا دصاقم ىلإ دِشرُملا ميظنلا ٌددلا )و

 ٍةبطخ حرش يف فاشخلا ةبطق ) ٌحرشو ( صالخإلا ةروس لئاضف يف [11؟ ]

 ٍراونألا قراشم حرش يف ةيلعلا قراوش ) خيراتلاو ثيدحلا يفو ( فاشكلا

 نبا لعلو ( يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتفو ) تادلجم ٌُعبرأ ( ةيوبنلا

 نيرشع ٌؤحن هنم ّلَمك "”هسالا اذهب هّحرش ىّمس ثيح كلذب ْعَمسي مل رجح
 ( ماكحألا ةدمع حرش يف ماكحلا ٌةدمع ) و نيعبرأ يف هّمامتإ رّدقي ناكو ًادلجم

 داعسإلا )و دلجم يف ( داهجلا ضارتفا يف داهّتسلا ضاضتما )و تادلجم يف

 تاقبط يف ةيفولا ةاقرملا )و تادلجم ثالث ( داهتجالا ةجرد ىلإ داعصإلاب

 لذعلا يف يفولا ُلضفلا ) و ( ةغللاو ةاحنلا ةمئأ مجارت يف ةغّلبلا ) و ( ةيفنحلا

 يف لوصفلا قيرط ليهست )و ( َناِهَبْصأ خيرات يف ناهذألا ُةهْرُن )و ( يفرشألا

 ( ةفيعضلا ٌثيداحألا) و ( لوصألا عماج ىلع ةدئازلا ثيداحألا

 )١( نم ةدايز ]1[.

 . [ ب ] نم ةدايز قففز

 لدب ميملاب ( يرابلا حنم ) هحرش ىمس نيدلا ّدجم نأ ينالطسقلا نع ينهذ يف يذلا (*)

 امك سيلف يبرع نبا نع هلقن ةرثكل هضتري ملو هيلع علطا رجح ّنبا ظفاحلا نأو « ءافلا

 . يسنالا كلملا دبع نب دمحم يضاقلا طخ نم ىهتنا فلؤملا هركذ

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح



 ٠ رمع نب ميهاربإ نب دمحم ني بوقعي نب دمحم م
 عضو ٌنفّبملا )و ( ةداعسلا ْدْفِس )و ( يلاوعلا ثيداحألا يف يلاغلا ٌددلا )و
 وكحملا نيب ب ٌمماجلا باجُعلا ملْعُملا ٌعماللا ) ةغللا يفو 00 ُفلتخملاو
 ٍدلجم لك دلجم ةئم يف هّمامت ردقي ناكو ( باطولا اهب ألتما تادايزو بابغعلاو
 امِل ٌمماجلا طيسولا سوباقلاو طيحملا سوماقلا ) و يرهوجلا حاحص نم بّرقي
 عفتنا دقو « زيظن هل سيل ٌباتك وهو نيدلجم يف ( طيطامش برعلا ةغل نم بهذ

 ملع نم بابلألا يوذل دوصقملا )و هريغ ىلإ هدعب اوتفتلي ملو سانلا هب
 يف ( ريبكلا ثلثملا ) و ( نيشلاو نيسلاب لاقي اميف نيّشَوُملا ٌريبحت ) و ( بارعإلا
 هيغو ( فولأ ئلإ نامسا هل نميف فولسملا ضورلا )و ريغصلاو تادلجم سمخ
 ميدع ناك : ينامْرَكلا ٌيقتلا لاق . ةريهشلا ٍةعساولا ٍةريثكلا تافنصملا نم كلذ
 20[ يناعنصلاب ] ءادتقالا ريثك ناكو ٌيبرعلاو يسرافلاب ًارثنو آمظن هنامز يف ٍريظنلا
 مار هنأ يجر زخلا ىّكحو . ةرواحملا ةرثك يف ىتح هجهنمل ًاعبات هتقيرط ىلع ًايشام

 : هّلاثم ام ناطلسلا ىلإ بتكف ةكم ىلإ ( 799 ) ةنس يف ةّجوتلا

 ٌةقرو ٍديبعلا ّلقأ ُفعض مكيلع وفاخ ُريغ هنأ ةفيرشلا م ولعلا ىلإ هيهني اممو
 مّرحت ,يذلا رفاسملاك راص نأ ىلإ هُرمأ لآ دقو . هتس ٌقلعو هتينب ٌةَقدو هيسج
 امق . ّنّشلا َعقْعقتو ٌمسلا عّضْخضتو . لعتشا ٌمأرلاو لب ٌمظعلا نهو ْذِإ . لقتناو
 اهيّمست يتلا ّرشعلا زهان دقو بارخلا ىلع ٌفرشم ناينبو . بارج يف ٌماظع الإ وه

 ّيراخبلا حيحص يف ةرم ٌريغ ةفيرشلا عماسملا ىلع رم دقو . باقرلا ةقاقد ُبرعلا

 دقف ٌةنس نيتس ٌء ٌءرملا غلب اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيديس ُلوق
 لهجُي الو . نينامثلا ىلع فرشأو نيعبسلا ىلع فين نم فيكف هيلإ ُهللا رذعأ

 ٌبر تيب ىلإ ٌمْرَعو قوش هل دّدجتي الو . نينس ٌُعبرأ هيلع ّيضمت نأ نمؤملاب
 ٌلقأو . كلذ يوبنلا ثيدحلا يف تبث دقو . نيلسرملا ٍديس ةرايزو . نيملاعلا
 هذمع لج ىتح . قوشلا هيلع بلغ دقو . كلاسملا كلت نع نينس تس هل ٍديبعلا
 ىرخأ ةرم ٌروفيو ٠ دهاعملا كلتب َّدهعلا دّدجي نأ هتينمأ ىصقأ نمو قوّطلا نع

 )١( يتاغصلاب [ ب ] يف .



 م41 فسوي نب دمحأ نب فسوي نب دمحم ديسلا

 هذه يف هزيهجتب هيلع ٌةقدصلا ٍةئسحلا محارملا نم هلاؤسو . دهاشملا كلت ليبقتب

 لصفلا نإف . ماوألا ٍبَلَعو وحلا ٍادتشا لبق «٠ « ماوقألاو يلاهألا نع ًادّرجم . مايألا

 « مرح لك يف ٍرهش ةماقإب ٌناسنإلا ٌروفي نأ نكمملا نمو « بيزأ حيبرلاو « بيطأ

 ًافَلس ءافلخلا ةداع نم ناك ًاضيأو . مّرَكلاو ةمحرلا طباهم يف يّلمتلاب ىظحيو

 ةرضح ىلإ مهّمالس غيلبتل ًادصق ًادمع ديربلا نودرُبُي اوناك مهنإو ًافلخو

 ًائيش ف را [ "39/13 ديربلا كلذ ىلع كادف هللا ينلعج ينلعجاف « نيلسرملا

 . ديزأ الو هاوس

 ادازلا ًةداّحولا َصّنّقلا ليحتساف اداز دق ءارغلا ةبعكلا ىلإ ىقوش

 ادالوأو ًاباحصأ هللا عيوتساو يلع َديّر َماعثملا كيملا نؤأتساو

 لامجلا ردص : هّلاثم ام باتكلا ةّرُط يف بتك ناطلسلا ىلإ اذه لصو املف

 يناسل هب قطني ال ٌءيش اذه نإ « ًاهاقِش كل هققحي ام يناسل ىلع يرصملا

 نأو مدقتن نأ نكمي فيكف ثرانتساف ةايمع ٌنميلا تناك دقلف يملق هب يرجي الو

 اذه ةيقب هل َتْبِهو ام الإ كيلع هللابف ملعلا نم ًاتيم ناك ام كب ايحأ دق هللا نأ ملعت

 « كقارف الو اهّميعنو ايندلا قارف ىرأ ينإ َةّراب انيمي نيدلا ّدجم ايرهللاو « ٍرِمُعَلا
 نيطالسلا لضافأ نم نيربتعملل ٌةربع مالكلا اذه يفو « ىهتنا هلهأو ٌنميلا تنأ
 . نيدلا ءاملع رذق ميظعتب

 نبا ظفاحلا هتذمالت ةلمج نمو « اهيلإ لصو ٍدالب لك يف دباكألا هنع ذخأ دقو

 نم نيرشع ةليل يف هّساوحو هعمسب ًاعّتمم تامو ٌئيبلحلا ُناهربلاو ٌيِزيرْقملاو رجح
 . نيعستلا زهان دقو ديبّرب ةئمنامثو ةرْشع َعْبس 817 ةنس لاوش

 نيسحلا نب فُسوي نب دمحأ نب فسوي ْنِب دمحم ديسلا

 27يناعنصلا دمحم نب مساقلا مامإلا نب نسحلا نبا

 ذخأف ًءاعنصب أشنو فلأو ةئمو نيعبسو سمخ ١١9/0 ةنس ٌناضمر رهش دلو

 )١( ) #"05-#901/5مقر 95905(.



 فسوي نب دمحأ نب فسوي نب دمحم ديسلا م16:
 ٍةمالعلا ديسلاو ىبرغملا َليعامسإ نب نسحلا ٍةمالعلا انخيش نعو هدلاو نع
 هللا دبع نب ىلع ةمالعلا ديسلاو ّقاحسإ نب ٍدمحم نب ليعامسإ نب ٍنيدلا فرش

 ريغ يف كراشو يفّرصلاو وُحنلاو قطنملا يف عّربو « نيرَخآ ةعامج نعو « لالجلا
 رابخألاو راعشألا يف تاظوفحملا ٌُريثك قالخألا ٌرسح ةرضاحملا ٌعِتمُم وهو كلذ

 لغتشي ام ًاريثكو « ةيفوصلا ةقيرط ىلإ لئام هسوبلم يف دصتقم ايندلا نم للقتم
 وحنلاب افراع هّدلاو ناكو . هنم اودافتساو قطنملاو وحنلا ملع يف ةبلطلا هيلع
 يف ةمجرتلا ٌبحاصو قلقتسم ةمجرت يف هُرُكذ مدقت دقف هج امأو ًاضيأ قطنملاو
 ناك دقو « ٍلالجلا يذ ةيامح يف حرب ال ٍلاغتشا م ّمتأ ملعلاب ًالغتشم ةايحلا ديق

 يف ةّتحابملا ديجُي ناكف « يبرغملا انخيش ىلع دضعلل انتءارق يف انعم رّضح
 . ؟”روضحلا كرت مث ثضقنا ىتح ٌرمتساو ةيقطنملا تامّدقملا

 : يناكوشلا يلع نب دمحم مالسإلا خيش ىلإ هبتك ام هللا همحر هل مجرتملا رعش نمو 22(

 ديرختلاب جودلا ٌرازَه ىجشأ

 ةماّمح كارألا ننف ىلع .تّدشو

 امهيَنِصُع يف ناحلألا احراطتو

 ىمجلا تامامح اي ًاديور الهم

 ىوهلا عرش يف نوزحملل زوجيأ
 اكراشت َراَرهلاو ًمامحلا نإ

 ًاركاذ الإ نانحلألا ددر ام
 اهتابنج يف تلن مك ًادهاعمو

 ىوللاب يضقت انه شيعهلل

 املثم يع موي موي لك ذإ

 انميعن لكو ٌنفغ ابّصلا ثيح

 ابّصلا نيدايم يف رّطخأ ٌمايأ

 ٍةشيع ٍدغرأب هب ٌتْمِعَن مكلف

 ًةهرب هيف ٌمايألا انل تحمس

 اهّلهأو ٌدالبلا تركت اذإو
 ىتفلا دجي ٍةَدُع ٌلضفأ ٌشيعلاو

 ٍدولُمألا هنضغ يف ارش امل
 ديدرتلاب ّبلقلا بيذت تداك

 ديمع ٌّبلق وجشلاب ايذاجتف

 دوهش رسيغب ىوعد مكُئارغف

 ديجلا يف ٌةيلجو ٍنانَبلا بضخ

 دومعملا يجشلا لتق يف حودلاب
 دورزي ًايلايلو ىوللا دهع
 دوسلا يلايللا يف ينامألا ضيب

 ديمحي هلعب سيع نك اَم

 ديع ٌةليل هسيف يسلابللا لك

 دييكتتلاو صيغنتلا نم ٌوْلِ
 يدورب ٌرحأ جرش نم َنالذج
 دوسح نيعب يملي ٌرهدلاو
 ديدبتلاب عمجلا دعب نيعسو
 دوضقملا ىلإ اهلحراف يشيعلاف
 دوخيملا ٌةدجنو تابئانلل
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 [ با1؟ ] يقشمدلا هللا دبع نب فسوي ْنِب دمحم 0

 2'”طايخلا نيدلا نسمش يفنحلا

 ديبلا يف اهب ًاقئتعم ٌُتيرسو ١ ًاحناج ةّلمشلا ىلع. ٌتردع دقلو

 ديعلا تانب نم اناجه ًاددق ١ اومنستو ىركلا اوضقن دق ُبكرلاو

 دوهيص ٍهمْهَم نم مكو تّرم لجوحو نعطق رفق بسبس مك
 دورو نيخ تالو دورولا ىقبت ا ًاشاطع يه

 دوقو ريغ دادزيال ٌرملاو ٌبارسلا اهينمي مكلو
 دومحملا ةوقعب حانت ىنح 0 درت وأ ٌدرولا اهنم تاهيه

 ديدجتلا نع هترهس هّقغأ نم كاذو مولعلاو رخافملا ٌدوط

 دوسح لك ٌتامشو ادعلا ُفْيح ىدنلاو يفراعملا رحب ىدهلا دع

 دياقتلا ةقبر ًامْدِق كف دق دفان ُئعملا ٌبيبل ٌبُدَن

 ديدجتلا مكحُم ركن مهس نم 2 ذفانب تالكسملا ٌروحن يمري
 ديقعتلاو زاغلألا نم لاح | هُئايَبق ًالمجُم نّيبي ىتمو

 دوسمو ٍدَّيسُم نيب ُسانلاو 2 ًامغرم داسو ًاملع ىرولا قاف

 ديعب ٌريغ وهف ةطيسبلا ىفوف 2 ىرُي نم ٌملعأ كاذ اموي ُتلق نإ
 ديدعتلا نع تّلج ًانساحمو -|ٍةمج تامّركم نم ىوح مكلو

 يدوهجم اذو اهب طيحُي نأ نع 2<كفصاو دصقب ىلع لالخ مكلو
 يديصق ٌتيب وهف يلايللا روم 2 ًالفار يلاعملا للُح يف لاز ال

 . ةنس نيتسو ثالث نع فلأو نيتثمو نيعيرأو ثالث 114! ةنس هلل همحر تامو

 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشا
 70/0[ رطل لين نار
 هل مجرتملا ىلع فلؤملا در علطمو

 يدودُحب يعمذَم يفكي َسَِلَوأ يدوهش َتيلط ىقلأ يذلا ىلعأ
 . ( 7188 - ١*ا/) ناويدلا رظنا

 ةرهازلا موجنلاو . ( 854 مقر ٠٠/4 ١١" ) ةنماكلا رردلاو . ( 187 /9) مالعألا )١(

 . (15450 مقر ال9 /9 ) نيفلؤملا مجعمو . )708/6١(



 يفنحلا يقشمدلا هللا دبع نب فسوي نب دمحم خ4

 ىلإ ددرت مث يقشمدلا عناصلا َّنب نيدلا ٌسمش مزالف تبدألا يناعتو ةئمتسو

 : اهلوأ ةديصقب يرصص نبا حدمو ٍدومحم باهشلا

 يجان ريغ اهنم ٌتحبصأ دقل يجاوّتسلا قّدحلا ظحاولو امأ

 رجح نبا لاق . هيلع ًالهس ناكو مظنلا نم رثكأ مث ٌدومحم ٌباهشلا اهضّرقف
 بحاصلو 3 ةئس نيرشع نبأ وهو .٠ تادلجم تس ٌردَق هئاويدو : رردلا يف

 املك ة ةتابُث نبا ىلع طلسم ناكو هتقبطو ةنْحّشلا نبا نم ثيدحلا يف ٌعامس ةمجرتلا

 نإ حم يف يام مان ةتابث نبا نأ كلذ نمو هضقانو هضراع ًائيش مظن
 ىف لاقف هب ضّرعو اهضراع ٍرمخلا فصو يف اهَّلَّرَغ لعجو يناكلمّرلا

 : هتديصق

 ُتاناح يهو يظفل ٌعماوج ثَحضأ الو ٍمادُملا ٌركذ مكل يحدم باشام

 تاحار حارلا ساكب يل ثستكا الو ًارحس ةراّمخ ىمح ٌتْقرطالو

 : لحتلا ن نميف هرعش نمو ؟ ايرثلا نم ىرثلا نيأ نكلو : رجح نبا لاق

 ملظُم رظاونلا يف كهجو ٌضايبو يعّدتو ٌعيدبلا ّنسحلا رهظُت مك
 [ 5581 مظعألا ٌداوسلا هبّذك نقذلاب 2ههجو يف نمل ىوعدلا قدصي له

 يناعملا ىلع ٌصوغ هل نكي مل نكل رعشلا يف سفنلا ٌليوط ناك : يدفصلا لاق
 «هحدم نم ٌَرثكأ هوُجه ناك ضارعألا ٌضارّقِم هنكل « نيرخأتملا ة ةقيرطب ٌلافتحالاو

 ًادحأ بكّرلا يف ة كرتي ملف (768) ةنس جح هنأ كلذو عِفّضو كلذ ببسب نيهأ دقو

 بكرلا ريمأ ىلإ هوعفرو كلذ ببسب هيلع 2"! اوعمجأف ] هاجه لإ نايعألا نم
 تامو كلذ نم جعزناف هيلع ىداني هفّرصو هتيحل ٌّقّلحو ًادج هناهأو هرضحتساف

 جحلا نم عّجر نأ دعب هّئافو ترّدُقو تارم ّجحو ةوالتلا ٌريثك كلذ عم ناكو ًادمك
 لاق . قيرطلا ةعراق ىلع نفُدو مرحم رهش يف ةئمهْيسو نيسمخو تس 1/01 ةنس

 .[-ب] نم ةدايز )١(

 . اوعمتجاف [ ب ] يف (0)



 2417 يطانرغلا فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم

 ةرثك نم ىرثأ دق ناكو «اريثك ًارعش ظفحيو خيراتلا نم ءيشب ركاذي ناك : ريثك نبا

 . هياسل ةءاذّبل هنم نوفاخي ُسانلا ناكو « ءاجهلاو حيدملا بيسب سائلا نم ذخأ ام
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 يح وبأ نيدلا ٌريث 20 ئسيدنألا نايح وبأ نيدلا ٌريثأ

 نيسمخو عبرأ 594 ةنس ٍلاوش ٌرخاوأ دلو « ٍريسفتلاو ةيبرعلا يف ٌريبكلا ٌمامإلا

 اهب ريثكلا عمسو سلدنألا خئاشم ىلع ًاعمجو ًادارفإ تاءارقلا التو ةئمتسو

 نب هيجولا هخياشم نمو . ٍساحنلا َنبا مزالو ٌرّصمو ةيردنكسإلا مدقت مث ةيقيرفأبو

 هنع ذخأ نم ًةّدع نإ لاق ىتح مهديغو يطامنألا ٌنباو ينالطنسقلا ُبْطّقلاو ناهدلا

 ةيبرعلا ةغللا يف رّحبتو ًادج ةيثكف هل زاجأ نم امأو ٠ ًاصخش نوسمخو ةئمْعبرأ

 نم هرصعب نكي ملو ايندلا ٍراطقأ عيمج يف كلذب دّرفتو َنارقألا قافو ريسفتلاو

 باتك يف رظني وأ بتكي ؛ وأ لغتشي وأ عمسي الإ طق هزأ مل : ٌيدفصلا لاق . هلثامي

 ٠ مهرذقب ةؤنيو مهملعي ةبلطلا ءايكذأ ىلع ٌلابقإ هل ناكو « كلذ ريغ ىلع هز ملو

 ٌمامإلا وهف ٌفيرصتلاو ؤحنلا امأو . ةغللاب ًافراع هلّقني اميف ًاتْبث مظنلا ريثك ناكو

 ضرألا راطقأ يق ّدحأ ركذي ال راص ىتح هرمع رثكأ فلا اذه مّدحخ امهيف ُقلطملا

 ٍةفرعمو سانلا مجارتو ثيدحلاو ريسفتلا يف ىلوُطلا ديلا هلو « هثيغ ')[ اهيف ]

 ترهتشاو ضرألا قافآ يف تراس يتلا ُفيناصتلا هلو « ةبراغملا ًاصوصخ مهتاقبط

 يف اخايشأو ةمثأ هٌديمالت راص ىتح ٍةقبط دعب ٌةقبط هنع ٌسانلا طخأو هتايح يف

 تاكو اهّضماغ مهل حّرشو ِكِلام نبا بتك ةءارق ىلإ َسانلا ٍبّعر يذلا وهو « هتايح

 يف الإ ًادحأ ةءىرقُي ال نأ هّسفن مزلأو ِءاهقفلا ٌرْحَن بجاحلا نبا ةمدقم نإ لوقي

 تايفولا تاوفو . ( 1*8 مقر ٠7/4 8٠١ ) ةئماكلا رردلاو .(15؟/90) مالعألا )١(

 ةرهازلا موجنلاو . ١58/5 -١47( ) بهذلا تارذشو . (5 مقر )5/١-89

 . (11417 مقر ال46 -ا/84 /5 ) نيفلؤملا مجعمو . ( ) ١115-111١

 .امهيف[ب] يف (؟)
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 . هيايأ رخآ يف ُهبأد اذه ناكو « هتافنصم يف وأ ليهستلا يف وأ هيوبيس بتُك

 . دلجم يف نآرقلا ٌبيرغو ريسفتلا يف ( طيحملا ٌرحبلا ) هتافنصم نمو
 ( ةركذتلا )و ( ليهستلا ) ٌحرشو . رافصلا باتك نم ( صخلملا رافسألا )و
 ٌةياغ )و ( بيردتلا )و ( بيرقتلا )و . ( عيبُملا )و ( ريكذتلا )و ( روفوملا )و
 ( ِةرْذَّشلا )و ( ةحمللا )و ( اذك ةلأسم يف ىذشلاو ) . ( ناسحلا تكّتلاب ناسحإلا

 ( رْمغلا ٌدروملا )و ( عقانلا )و ( ءالمإلا تكن )و ( يلآللا دقع )و ( ءاضترالا )و

 رّيثلا )و ( بولطملا ةياغ )و « ةزمرلا )و ( رماهلا نْرّملا )و . ( مسابلا ضورلا )و
 ( ىّلحملا راصتخا يف ىلحألا رمألا )و ( جاهنملا رصتخم جاهولا )و ( يلجلا
 كاردإلا ) ( سلدنألا ةاحن يف سّدنسلا ةفحت )و ( ركسلا ُتيقاوي )و ( مالعألا )و
 ( شيجلا ناسل يف شيغلا رون ) ( سرُقلا ناسلب سُْحلا ٌقطنم ) ( كارتألا ناسلل
 ديغو ( ٍنايبتلا ٌةصالخ )و ( بارغإلا ٌةياهن )و ( كلاسلا جهنم )و ( دّشرلا ُكلس )و

 مل اممو ةمجرتلا بحاص طخ نم ًالوقنم ردلا يف رجح ُنبا هاكح امم كلذ

 مدقتملا طيحملا رحبلا ٌرصتخم وهو . ريسفتلا يف ( داملا رهنلا ©0[ ركذي ]
 بابشلا ةّدح هتلمح اهنأ ةطانْرَغ نع هتلحر ُببس ناك : بيطخلا نبا لاق . هّركذ
 هؤاتسأ نيبو هئيب ثعقو دقو عاّبطلا نب رفعج يبأ ذاتسألل ضرعتلا ىلع
 ىلإ هّرمأ عقرف هيلع درلا يف فيلأتلل ىدصتو هنم لانف ٌةشحو ريبزنا ٍنب رفعج يبأ

 قيل مف ىفتخاف هليكتتو ةمجرتلا بحاص راضحإب رمأو هل رصتناف ةطانرُعب ناطلسلا

 كلذ دعبو ًايرهاظ ناكو يناهبصألا ٍنيدلا سمش خيشلا سلجم رضحو قرشملاب
 . [519] يعفاشلا ىلإ ىمتنا

 نايح وبأ ناك رجح نبا لاق ًايرهاظ [ 117 ] لزي مل هنإ لوقي ءاقبلا وبأ ناكو
 يف قدص دقلو . ىهتنا « هنهذب قلع نم ٍرهاظلا بهذم نع عجري نأ ٌلاحُم لوقي

 ذرب ملو فاصنإلا حِنُم نم دنع لمعلا ُرخآ ٍركفلا ُلوأ وه ٍرهاظلا ُبهذمف هلاقم

 لب ءطقف هعابتأو ُيرهاظلا ٌدواد بهذم وه سيلو اهلصأ نع اهرّيغي ام هترطف ىلع

 . هركذي [ب] يف 21
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 « نآلا ىلإ ةباحصلا رصع نم عرشلا صوصنب نيديقتملا ءاملعلا ٍرباكأ ُبهذم وه
 ثيح رهاظلا ىلع اهيف فقو لئاسم يف ُدومجلا هنع رهتش ثا امنإو مهنم ٌدحاو ٌدوادو

 ةلمجلابو «هلامهإ يفصنمب يغبني ال ام سايقلا عاونأ نم لمهأو «فوقولا يغبني ال

 ٌحرطو تالالدلا عيمجب ةنسلاو باتكلا رهاظب لمعلا وه )و ] ٍرهاظلا ُبهذمف

 اذإ تنأو « ةلاليلا هوجو نم هجوب امهيلإ عجري ال يذلا يأرلا ضحم ىلع ليوعتلا

 27[ نم ] اًهتدجو ةلدألاب نيلغتشملا نيدهتجملا رباكأ تالاقم يف ٌرظنلا ّتنعمأ

 يغبني امك ةيداهتجالا ٌمولعلا تفرعو ٌفاصنإلا َتقزر اذإ لب « هئيعب رهاظلا بهذم

 عرشلا رهاظب ًالماع يأ ًايرهاظ تنك رظنلا ٌقح ٍةنسلاو باتكلا مولع يف ترظنو

 ٌةبسنلا هذهو ٌةقفتم رهاظلا ىلإ هّتبسنو كتبسن نإف يرهاظلا واد ىلإ ال هيلإ ًابوسنم

 ةالصلا ٌلضفأ هيلع لسرلا متاخ ىلإو مالسإلاو ناميإلا ىلإ ةبسنلل ةيواسم يه

 : هلوقب مزح ُنبا راشأ هاتحضوأ يذلا ىنعملاب رهاظلا بهذم ىلإو . ميلستلاو |

 ليلد ٌموقي ىتح ادبام ىلع يننإو ٌيرهاظ الإ انأامو

 تاءارقلا يف ٌةموظنم اهنمو « نيسمخلا ىلع ديزت ةمجرتلا بحاص ٌفيناصتو

 ًاَيرِع ناكو ةيبطاشلا َظح ْقّررت مل اهنكلو ٌدئاوف اهيفو زومر ريغب ةيبطاشلا نزو ىلع

 ةوالتلاو عوشخلا ٌريثك حلاصلا فلسلا طمن لع ميسجتلاو لازتعالاو ةفسلفلا نم

 ًايفاجتم ههجو هللا مرك "بلاط يبأ نب ٌيلع نينمؤملا ريمأ ةبحم ىلإ ًالئام ٍةدابعلاو

 يلع بح يف ©" '[ ةاجنلا ] نم ٍريثك ةقيرط ىلع ىرج : يثوفدألا لاق هيلتاقُم نع
 ّيلإ دهع لاق '*[ هنأ ] كلي يبنلا نع ئَوَر دق ةعامج نب نيدلا ردبل ةرم لاق ىتح

 لاقف ةياورلا هذه يف قّدص له ٌقفانم الإ ينْضِْبُي الو ٌنمؤم الإ ينُبحي ال كي يبنلا

 وأ هنوبحي اوناك ههجو يف ٌفويسلا اوّلسو هولتاق نيذلاف لاق معن ةعامج نبا هل

 )١( نم ةدايز ]1[.

  )0نم ةدايز 11[.
  9ةاحتلا ةمئأ [ ب ] يف .

 ) )5ب ] نم ةدايز [ .
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 « بابشلا نساحم ىلإ ليملا يف بدألا لهأ بهذم ىلع يرجي ناكو ؟ هنوضغبي

 هتوم لبق ٌدضأو . مركلاب ٌسانلا رختفي امك هب رختفي ناك ىتح لخبلاب ٌروهشم وهو
 : هنمف دعش هلو ةئمعْبسو نيعبرأو سمخ ال48 ةنس ٌرفص نماث يف ( تامو ) ليلقب

 اديبدق ٌيضراع بيبح ضار

 الس يسبلق نأ ٌموق ّنلظو
 : هرعش نمو

 ٌةنِمو يلع ُلَضف مهل يادع
 اهتبنتجاف يقلز نع اوشحب مه

 ٍضئار صضراع نم هنسحاني

 ضراملاب ٌدَسْيال ٌلصألاو

 ايداعألا ينع ٌنمحرلا ٌفرَص الف

 ايلاعملا ٌتيستكاف ينوسفان مهو

 : هلخُبي رهشملا هرعش نمو

 يلئابح يف ادغ دق ًاسلف كؤاجر

 هُثيضَأو هليصحت ىف ُبعتأأ

 معلا نم جاستلل ءاجر ًاصينق
 ةّثملاب ءربلا نم ًاضاتعم تنك ًاذإ

 ©0يدادغبلا مث ينامزكلا لع نب اسوي ْنِب دمحم 7

 هدلبب ةعامج نع ذخأو ةئمعبسو ًةرْشع َعْبَس 7١7 ةنس ةرخالا ىدامُج يف دلو
 ىتح ٌةنس ًةرشع يتنئا همزالو ٍنيدلا دّضع يضاقلا نع ذخأو ٌزاريش ىلإ لحترا مث

 ٌيراخبلا عيسو ٌرضمو ّماشلا لخدو ٌدادغب نطوتساو جح مث هقيناصت هيلع أرق
 يراخبلل ًاحرش فنصو «٠ يقرافلا نيدلا ٍرصان ثّدحملا ظفل نم ٍرهزألا عماجلاب
 ين دجوي دقو « نيمخض نيدلجم يف وهو ( يراردلا [ 77٠١ ] بكاوكلا ) هامس

 يف 20[ ناعو ] ٍراطقألا عيمج يف رهتشاو ٌةعامج هنم هعمسو بلاغلا يف ةعبرأ
 يف رجح نبا لاق . ياطلغم حرشو يبلحلا حرشو لاطب نبا حرش ىلع هتبطخ

 ةاعولا ةيغبو .( 87 مقر 0١/5 7١١ ) ةنماكلا رردلاو .(16/ل) مالعألا (0)
 ةيدهو .(74١1ا١ مقر 784/7 ) نيفلؤملا مجعمو .( 01١5 مقر 18١ فخ ل

 . ( )١9/77/5 نيفراعلا

 . باعو [ ب ] يف (0)



 2441/ ليعامسإ نب نسح نب دمحأ نب دومحم

 الإ هذخأي مل هنأل لقنلا يف هيف ماهوأ ىلع ٌديفم ٍةمجرتلا بحاص حرش نإ : رردلا

 هنوكل ( ةرايسلا ةعبسلا ) هامس بجاحلا نبا رصتخم ىلع ٌحرش هلو فحصلا نم

 نود نم ىرخأ ةعبسب اهفدرأ هنأ ركذو اهءافيتسا مزتلاو ورش ةعبس هيف عمج

 لقت ٌةاعارم هيف هعقوأ يذلا راركتلا نم هيفام عم ًالفاح ًاحرش ءاجف باعيتسا

 رشنل ىدصت رجح نبا لاق قطنملاو ةيبرعلا يف فئصو « حورشلا كلت نم ٍظافلألا

 ريسيلاب ًاعناق ايندلا ءانبأ ىلإ دقرتي ال هنأش ىلع ًالئقم ناكو ٌةنس َنيئالث َدادغبي ملعلا

 نينامثو تس 7/47 ةئس مرحم يف جحلا نم هّعجرم يفوتو ًاعضاوتم ملعلل ًامزالم

 . ةكئمعّبسو

 نب بوقعي نب ليعامسإ نب نسح نب دمحأ ْنِب ُدومحم -

 200 يفنحلا يرهاقلا لصألا ْينيعلا نيدلا رفظم ليعامسإ

 يتنئا 4١7 ةنس دودح يف دلو اهيف رّجتي ناك هّدج نأل يطاشمألا نباب فرَعُيو

 نبا ىلع هقفلاب لغتشاو تارصتخم ظفحو اهب أشنو ةرهاقلاب ةئمئامثو ةرشع

 رجح :نباك ةعامج ىلع عمسو هريغو يناثلا ىلع وحنلا يفو ينُمُّشلاو يريدلا

 رفاسو ٍروغثلا ضعب يف طبارو رواجو ٍةرم ريغ ٌجحو ٌّقشمد لخدو « هتقبطو

 نع كلذ ذخأو عفادملا يمرو باَّشنلا يمرو ديلجتلاو ةحابسلاب ىنتعاو داهجلل

 نع ضرعأو هيف فئصو بطلاب لغتشاو هرثكأ يف مدقتو [ ب17١ ] نيذاتسألا

 . هادع ام عيمج

 حرش وهو نيدلجم يف سيفن نب ءالعلل ( زجوملا حرش ) هيف هفيئاصت نمو

 ريغ يف هفيئاصت نمو « ةلودلا ريمأ نبال « ةحمّللا ٌحرشو ) ٌلضافألا هلوادت ٌيسح

 هنإ : يواخسلا لاق . ينمّشلا هخيش حرش نم هيف دمتسا ( ةياقنلا حرش ) ٌبطلا

 مجعمو 94١(. مقر ١18/1٠١ - ١19 ) عماللا ءوضلاو .(17/97) مالعألا )١(

 نونكملا حاضيإو . ( 1100/5 ) نونظلا فشكو . ( 1181١ مقر 45/8 ) نيفلؤملا

 . ( 4١١/50 نيفراعلا ةيدهو . (؟54/4١:)
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 كشي ال مامغلا يف يشمي ًالجر ميغ يذ موي يف ٌيِبص وهو ىأر هنأ يكحي هعمس
 ٌةلكشتم باحسلا عّطق نم ًةعطق ىأر نوكي نأ نكميو . ىهتنا ىّرامتي الو كلذ يف
 ىلع هنأ اهنم ءيش يف ليخت اذإ باحسلا قابطأ يف ٌرظانلا نإف . ناسنإلا لكشب

 ببس لعلو اهيلإ َرظنلا مادأ اذإ كلذ هيلإ لّيُخ تادامجلا نم ءيش وأ ٍناويح ةروص
 كلذك ناك اميف ةليخملا ةّساحلل ناكو « ءاوهلا ٌةفاطلو ًامئاد ٌةكّرحتم اهثوك كلذ
 ةساحب نسوسحملا فلاخي ام ليبخت مدع نم اهُثداع هب ترج ام فلاخي ًاعارتخا
 ةئمعستو نينتثا 407 ةنس لوألا عيبر رهش يف تامو . ةدهاشملا دنع رصبلا
 ١ . اهب نيدو ةرهاقلاب

 لصألا ْيمويفلا يناذّمهلا رونلا دمحم نب دمحأ ْنِب دومحم -4
 (0ةشهدلا بيطُخخ نباب فورعملا ُىعفاشلا يومحلا

 اهب فنصو ةشهدلا ةباطخ يلوو اهنطوتساف ةامح ىلإ موُيفلا نم هوبأ لوحت
 بجاحلا نبا َضورَع حرشو نيدلجم ( ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا )
 ظفحف أشنو ةئمعبسو نيسمخ ةنس يف اذه هثبا هل دلوو ٍبَطُح ٌناويد هلو
 ذخأف ماشلاو ٌرصم ىلإ لحتراو هدلب لهأ ىلع هّقفتو ةعامج نم عمسو ًابتكو نآرقلا
 مث ةامح َءاضق َيلوو اهريغو ةغللاو ةيبرعلاو هلوصأو هقفلا يف مدقتو اهمتمثأ نع
 هدلب ٌلهأ هب عفتناف فيدصتلاو ")[ ىواتفلاو ] ءارقإلل آيدصتم هلزنُم مزلو فرص
 هامسو ءازجأ ةعبرأ يف يعرذألل توقلا رصتخمك ًاريثك فّئصو 2”)هزكذ رهتشاو

 ١79/٠١ ) عماللا ءوضلاو . 158- ١91 ةفرطتسملا ةلاسرلاو . ( 157 /90/) مالعألا (0)
 بهذلا تارذشو . ( 110١ مقر 7437/7 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 5444 مقر 1
2 7 

 . ءاتفإلاو [ ب ] يف ()

 عضاوتلاو نيدلا عم ةامحب بهذملا ةسائر تهتنا هيلإو : هصنام [ ب ] شماه يف فرق
 بدألا يف ًاكراشم ناكو فينصتلاو راعشألاو ةعلاطملا ىلع بايكنالاو ةفعلاو طرفملا
 . رمغلا ءابنإ نم ىهتنا خلإ طخلا نسح هريغو



 015 دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب دومحم

 ةثالث يف وهو يكّسلل جاهنملا حرش ةلمكتو ( جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةثاغإ )

 ثالث يف ةيفاكلاو كلام ٍنبا ةيفلأ حرشو ( تامهبملا يف ةفحتلاو ) ًادلجم ٌرشع

 ةّيِضُملا ُتيقاويلاو ١) تادلجم تس يف لوقرق نبال ( علاطملا بيذهتو ) تادلجم

 اهحرشو طخلا يف ًاتيب نيعست وحن ٌةموظنم لمعو ( ةيعرشلا تيقاوملا يف
 ةئمزامثو نيثالثو عبرأ 875 ةنس ٍلاوش ّرشع عباس سيمخلا موي هامحب ( تامو )

 .[ 7و1

 نب فسوي نب نيسُح نب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب دومحم 02

 ©7ينيعلاب فورعملا ئفنحلا ُيرهاقلا لصألا ئيبلحلا ُردبلا دمحم

 نونف يف ًابتك ظفحو ةئمعبسو نيتسو نيتنثا /77 ةنس ًناضمر ٌرشع عباس دلو

 وحنلا يف هُخياشمو مهريغو يرامرّتملاو نونلا يذو يواهلاك ةعامج نع ذخأو

 يدزتراجلا ةذمالت نم مهضعب ٍنايبلاو يناعملاو لوصألاو قطنملاو فّرصلاو
 عيمج يف عّربو ينازاتفتلا ٍدْعسلا ةذمالت نم مهّضعبو يبيطلا ةذمالت نم مهضعبو

 ذخأو ةرهاقلا لخدو جحو سدقملا تيبو ٌقشمدو بلح ىلإ لحتراو مولعلا هذه

 ًءاضق ىلوتو اهنم نطاوم يف سزدو ةرهاقلاب رقتساو تالحملا هذه ىلهأ بلاغ نع

 عمجلا ىلع ًالبَقُم هتيب مزلف فرّضو ديعأو فرّصو ( 414) ةنس يف اهب ةيفنحل

 . .ةيدحلا نيردت ىلع ارسم قيصتلاو

 ٌظح هلو بهذم لك نم ٌةبلطلا هنع ذخأو ُئمانلا هب عفتناو ًادج ٌةريثك هقيئاصتو
 هامسأ ًادلجم نيرشعو '')[ دحاو ] يف يراخبلا ٌحرش هفيناصت نمو « ِكولملا دنع

 « كلذ بّقعتي امبرو رجح نبا ظفاحلا حرش نم ةيف لّقني ناكو ( يراقلا ةدمُع)

 تارذشو .(080 مقر 1١8١/٠١ ١0 عماللا ءوضلاو )/1١5(. مالعألا )١(

 مظنو . ( 0 مقر /98- 1/91 /9 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 788 -745/1/) بهذلا

 . ( 159 مقر ١/4 - 1١10 ) نايقعلا

 . دحأ [ ب ] يف قفز
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 ةديدش ٌةسفانم امهنيبو نارصاعتم امهنأل تابّقعتلا كلت نع رجح نبا باجأ دقو
 يف ٌدواد يبأ ننس نم ٌةعطقو تادلجم رشع يف يواحطلل ( راثآلا يناعم ) حرشو

 ملكلا ) عّرشو ( ماثللا فشك ) هامس ماشه نبأ ةريس نم ةريبك ًةعطقو نيدلجم
 كلذكو ( قئاقدلا زنك حرش يف قئاقحلا زمر ) هامسو دنكلاو ةيميت نبال ( بيطلا
 راحبلاو ١ عمجملا َحّرشو 20[ ةدلجم ] ًةرشع ىدحإ يف ةيادهلاو ةفحّشلا حرش

 طيحملاو ِكلام نبال ٌليهستلاو ةيفلألا حورش يف ٌةعقاولا دهاوشلاو ٌرانملاو ةرخازلا
 يف يدربراجلا حرش ىلعو حيضوتلا ىلعو ةيفلألا حرش ىلع اهنم شاوح هلو
 رشع ةعست يف ٌديبك ٌخيراتو ضورتلا يف ىرخأو فزصلا يف ةمدقم هلو «فيرصتلا

 «ةيفنحلا ٌثاقبطو ةرساكألا خيراتو ةثالث يف ٌدصتخمو «ةينامث يف ٌطّسوتمو ٌادلجم

 يف كولملا ةفحت ) هلو ناكّلخ نبا خيرات رصتخاو هخويش مجعُمو ءارعشلا ٌتاقبطو
 تام . كلذ دييغو .تادلجم ىنامث ىف ظعاوملاو قئاقرلا يف رخآ ٌباتكو (ظعاوملا

 .ةرهاقلاب نفّدو ةئمنامثو نيسمحنو سمخ 88 ةنس ةَجحلا يذ عبار ءاثالثلا ةليل

 ىيقشمدلا مث يبلحلا دومحم نب دهف نب ناميلس نب دومحم 01

 ©”نيدلا باهش يلبنحلا
 ناهربلا نب ّيضّرلا نم عمسو ةئمتسو نيعبرأو عبرأ 5 ةنس َنابعش يف دلو

 نّيُع نأ ىلإ عّربو هب بدأتو كلام ٍنب نيدلا ٍلامجو يلبنحلا ميحرلا ٍدبع ٍنِب ىبحيو

 ًءاشنإلا َبتكو ةباتكلاو ٍرثنلاو مظنلا نسح يف َنارقألا قافو ةلبانحلا ءاضقل ةرم ريغ

 ٌريثك هُّمظنو تام نأ ىلإ قشمدب ٌرسلا ةباتك ّيلوو « ّرصمب ءاشنإلا بتك مث ّقشمدب
 يدفصلا لاق اذك « ًادلجم نيثالث يف لخدي هزثنو تادلجم 7[ ثالث ] ىلع ديزي

 . دلجم [ ب ] يف (1)

 تايفولا تاوفو . ( 387 مقر 757 554/4 ) ةنماكلا رردلاو .( 0/7 مالعألا (0)
 نيفلؤملا مجعمو . ( 515 515/64 ) ةرهازلا موجنلاو . ( 208 مقر 95 - 83/50

 .(5//501) نيفراعلا ةيدهو )59/5-7١(. بهذلا تارذشو .(11694 مقر 809/5)

 . ةثالث [ب ] يف (



 موا مورلا ناطلس ديمحلا دبع نب د دومحم ناطلسلا

 ٌلضاف : همجعم يف يلازربلا لاق . ( لّسرتلا ةعانص يف لسوتلا ٌنسح ) باتك هلو
 همظن نمو « همدقت نمم ريثك ىلع ىبرأو هرصع ّلهأ قاف ٍرعشلا ٍةدوّجو ءاشنإلا يف

1" ]: 

 ُفَكُع ريطلا نم ٌبارسأو ٌتْحْئف 2 كظاون ِكارألا ٌناصغأو ىّنشت ءعاكعو

 فيهت فيك ىمحلا ةاقرو مَّلعو ينثنت فيك اقتلا تاناب مّلعف

 : اهعلطم يتلا ٌةديصقلا هدئاصق ررغ نمو

 اهّماستبا هالج ام الإ ٌحبصلا وأ اهّماثل هوحام الإ ٌردبلا له

 هرثن كلذكو ًاريثك ًائيش هدعب بدألا يف نوفتصملا هنم دروأ دق ٌروهشم هٌرعشو
 . ةئمعبسو نيرشعو سمخ 170 ةنس َنابعش نيرشعو يناث يف قشمدب تامو

 [ 57 ] مورلا ناطلس ديمحلادبع ْنِب دومحم ناطلسلا 7

 يف ةنطلسلا يلو هنأ تاهجلا كلت لهأ نم انيلإ دفو نم انربخأ تقولا اذه يف

 لمع نم لكأي هنأو لذعلاو طخلا نسحو دهُزلاَو ملعلاب هوفصوو ( 1177 ) ةنس

 اشابلا رمأ يذلا وهو ملاعلا ُكِلمو ايندلا ُناطلس وهو اذه « لالحلل ًاّيرحت هدي
 دعب ًاشيج هيلع زهجف هُرُكذ مدقتملا دجن بحاص ىلع ّيشويجلا زّهجي نأ ّرْضمب

 ٌةيرقلا يهو هيطوو هلحم يف هرصح ىتح ماع دعب ًاماع هبراحي لاز امو شيج
 ًاراهنو اليل ةيرقلا كلت ىلع عفادملاب برضي ٌشيجلا لاز ام مث «ةّيعردلاب ةفورعملا

 زيزعلا دبع ٍنب ٍدوعس ُنِب هللا دبع وهو اهّبحاص نعذأ مث « اهنم ًاريثك برأ ىتح
 دونجلا ىلع ُديمألا ناكو ( 1777 ) ةنس يف مورلا هولخدأو مهيديأ ىلإ هّسفن مّلسو

 يلع دمحم ثعب مث يلع دمحم نب ميهاربإ وهو ٌرّضم بحاص اشابلا ّنبا ةيمورلا

 ةيماهّتلا رايدلا ىلإ جرخف ةكم ىلع ًآيلاو ناكو مورلا شويجب ليلخ اشابلا هيخأ نباب
 ًاوفص ةيشيرعلا دالبلا عيمج ىلع ىلوتساف دومَح نب ٌدمحأ فيرشلا ىلع نميلا نم
 ُفيرشلا هيلع ىلوتسا ناك دق ام عيمج ىلع ىلوتسا مث ٍةنعط الو ةبرض الب ًاوُفع
 ديبّرو هيقفلا ٌثيبو ةديدُحلاو ةيحّللا يهو ةيئميلا نئادملاو ردانبلا نم دوم



 دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دومحم م01

 هنأ كش هلهأ نم ٍدحأ دنع ّقْبِي ملو هرسأب ٌّنميلا فجتراف تالحملا هذهب لصتي امو
 ٌبتك تلصو اهنأ ةيهلإلا يفاطلألا نم ناك مث تقو عرسأ يف َةينميلا ٌرايدلا يوطيس

 ريغ ىلإ يّدعتلا مدعو ةحلاصملاب ٌةنذؤم ليلخ اشابلا نمو يلع دمحم اشابلا نم
 ٌةلسارملاو ٌةبتاكملا تناكو نيتهجلا نم فلتخت ّلسرلا تلاز امو هيلإ اولصو دق ام

 عاجرإ ىلإ ُرمأْلا ىهتنا ىتح يعالطاب رودت هللا هظفح مامإلا انالوم نيبو مهنيب
 هللو تناك امك تداعف مامإلا ىلإ هيلوو دومَح فيرشلا عم تناك يتلا دالبلا عيمج
 ُفاطلألا يرجت اذكهو «ةينميلا ٍةكلمملا عيمج نع ُنمأيلا لصح نأ دعب ٌدمحلا

 ٌلاّمعلا يفرحلا هذه ريرحت دنع اهيلإ دَقن دقو ٍدبعلا باسح يف نكي مل امب ٌةينابرلا
 َّنب ّيلع َفيرشلا ةيشيرعلا دالبلا ىلع ٌمامإلا انالوم لعجو « اهب اورقتساو ُبَترلاو
 ٍدجن بحاص رهظم روهظ لبق ةيضاملا ةدملا يف ٌفارشألا هيلع ناك امك رديح
 نم ًةعامج هعم اولخدأو ٌمورلا دومَح نب ّدمحأ اولخدأ دقو هيلإ فارشألا ءازتعاو

 فيرشلا ةلود يف ٌملكتملا وهو يمزاحلا ٍدلاخ نب ٌنسَح ٌفيرشلا ناكو فارشألا

 ُدّقتملاو تالاحلا نم ريثك يف شيجلل ريمألاو يتفملاو يضاقلاو ٌُريزولاو

 دعب كلانه هولتقف مورلا نم ٌةعامج هّعبتف ريسع دالب ىلإ أجل دق « ماكحألل

 مهتقرافم دعب كارتألا نم ٌةفئاط هيلإ زهجت دقو كلانه قاب هّدلو نآلاو « بورح

 ةمجرت يف هذه مورلا ةئداح بفصو ٌمامت يتأيسو ةيشيرعلا ٍداللاو ٍِةيمهّتلا دالبلل
 . هللا ءاش نإ ةصقلا يف طّسوتملا فسوي اغآلا

 نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع ْنِب دومحم - 64؟

 27يناهبصألا نيدلا نصش لع

 هدالب ءاملع نع ذخأو ةئمتسو نيعبسو عبرأ 774 ةنس َنابعش يف َناهْبصأب دلو

 ةاعولا ةيغيو . ( 841 مقر "58 - “”4//59 ) ةنماكلا رردلاو )//1١175(. مالعألا )١(

 نونظلا فشكو .(1595/5) بهذلا تارذشو .(9١1ا4 مقر فيا ةرلا

 نيفراعلا ةيدهو 1١777١(. مقر )8١4/8 نيفلؤملا مجعمو .( لاقل اة

 . ( ”١1 /" ) نوتكملا حاضيإو . ( 205/1)



 ربوع يت ل تودي نيدو

 (1/114) ةنس يف ٌجحو نونفلا يف ٌرهمو + ءاجرلا .ىب نب ٍنيدلا لامجو هدلاوك

 عهس امل ةيميت نبا لاقو . هّلئاضف اهّلهأ تَرّهبف ا ةرايز دعب ّقشمد لخدو

 ىلع ًاّبكُم ًاراهنو اليل ّيومألا َمماجلا مزالي ناكو هّلثم َدالبلا لخد ام هنإ هّمالك

 ٌرْضم ىلإ ديربلا ىلع بلّط مث د هيلع ءانثلا يف ٌءالْضُفلا غلابو ةبلطلا سيردتو ةوالتلا

 لهأل ابحم اقتعالا حيحص تايلقعلا يف اعراب ناك : ّيونسإلا لاق . اهب سّردف

 . ىهتنا , ملعلا ىلع ًاعومجم فلكتلل ًاحراط حالصلا

 'ًاحرشو « ّقشمد ّدالب ّمدقي نأ لبق بجاحلا نبا رصتخمل ًاحرش فئصو'

 ضورٌعلا يف يواسنلا ةديصق َحّرشو يسوطلا 2'”[ رضنلا ] ديرجتل احرشو علاطملل
 : نبا ةمدقم خرشو هحّرشو ( نيعلا رظان ) هامس ًاباتك قطنملا يف فنصو [ 8 ]

 لمعو هّجاهنمو يواضيبلا ٌعلاوطو يتاعاسلا نبال ٌميدبلا ةرهاقلاب حرشو بجاحلا

 نأ هتاقوأ عايض مدع ىلع هُحشو ملعلا ىلع هصْرَح نم هنع ىكحي اممو . ًاريسفت ا

 ىلإ جاتحي الغل لكألا نم ًاريثك عنتمب ناك هنأ يوري ناك هباحصأ نضعب

 : يدفصلا لاق . ُنامرلا هيلع َميضيف ءالخلا لوخد ىلإ جا اتحيف 20[ بارشلا ]

 يذ يف تامو ًاريثك هب ٌُسمانلا عفتناو ٍةعجارم ريغ نم ءرطاخ نم هزيسفت يحكي هيأ
 . ماعلا نوعاطلاب ةئمعّبسو نيعستو عبرأ 485 ةئس ٍةدعَقلا

 "”يزاريشلا نيدلا ُبطق يسرافلا حلصم نب دوعسم نب ُدومحم -4

 نع ذخأو ةئمتسو نيثالثو عبرأ 78 ةنس ٌزاريشب دلو ديبكلا ٌةمالعلا ٌئعفاشلا

 ريصن ىلإ رفاس مث باش وهو ًابيبط بتر مث ٌبطلا ملع يف امهريغو هّمعو هيبأ

 لاقو [ ب75١ 1 عّربو تاراشإلا يف هيلع ثحبو ةئيهلا هيلع أرقف يسوطلا نيدلا

 ) )1١ريصتلا [ ب ] يف .

 ٠ . برشلا [ب ] يف (؟)

 ةنماكلا رردلاو . ( 1447 مقر 787/1 ) ةاعولا ةيغبو .(188 - 14ا/9) مالعألا (9)

 حاضيإو . ( 171777 مقر 817/7 ) نيفلؤملا مجعمو .( 4754 مقر 740 4/4)

 . ( 56١/9 ) نونكملا



 يسرافلا حلصم نبدوعسم نب دومحم م6

 كتوفي ال نأ ٌدهتجاف ربك دقو ٍريصنلا ٍةذمالت ٌلضفأ تنأ وكاله نب اغبأ ناطلسلا هل
 همركأف مورلا لخد مث « ٌةجاح هب يل ّيقب ب امو ُتلعف دق لاقف همولع نم يش

 اهب أرقأو ٌريربَت نكسو ًالوسر ماشلا مدقو ةيطلمو ٌساويس ءاضق َيلوو اهبخاص
 ©7تايدهلا بوقعي نع يونوقلا ردصلا نع لوصألا عماجب ثذحو ةيلقعلا َمولعلا
 امه لمحي ال ًاحاّرم افيرظ ازّردحتم كولملل ةطلاخملا ٌريثك ناكو فنصملا نع
 َّنِإ ليق ىتح لخدلا ٌريثك « هِفاكتعا تاقوأ يف ىتح هل اميدُم جنرطشلا ٍبِعّلِل اديجُم
 ٌّقشمدب سّردو هتذمالت ىلع هقفنُي هقفنُي لب ًائيش اهنم رخدي ال ًافلأ نوثالث ماعلا يف هّلْخد
 َرهسلا مزالو ماص اباتك فئنص اذإ ناكو «امهّريغو ءافّشلاو ٌنوناقلاو ٌفاشكلا

 تاعافشلا ثكّيو ةعامجلا يف ة ًةالصلا مزاليو ءارقفلل عضخي ناكو ةّضيِبُم هُندَوَسُمو

 . هنومظعي مهو كولملا دنع

 ٌحرشو يكاكسلل حاتفملا حرشو بجاحلا ٍنبا رصتخم حرش هفيناصت نمو
 ةّرغ) هاّمس ةمكحلا يف ًاباتك فنصو يِدْرَوْرْهسلل رارسألا ٌحرشو انيس نبال تايلكلا
 : ٌيبهذلا لاق . ةمالعلا ٌحراشلا ءالضفلا دنع هُيقلو ملاعلا ءايكذأ نم ناكو (جاتلا

 اذإ ناكو ٍنآرقلا ظفحب يصويو ءاهقفلل عضخي ناكو زئاجعلا نيد ىلع ناك ليق

 ٌممس يل نكي ملو هي ٌنلا نمز يف ُثنك ينأ ىنمتأ لوقي ناكو عّشخت حد
 نوغلابي هّتذمالتو ٍناسح قالخأو ةءورم اذ ناكو « ةرظنب ينّظحلي نأ اجر ٌرصب الو
 قلطأ اذإ ٌةمالعلا راص ىتح مهّدعب نم هميظعت ىلع رمتسا دقو .ىهتنا «هميظعت يف
 مهرظن ُبلاغ نيذلا نيرخأتملا نيفلصملا نم ةيفك كلذ زواج لب هُريغ مهفُي ال
 مهيلع بع الو هيلع الإ حالطصالا يف كلذ قلطُي ال اولاقف هيلع لثم ىلع ٌروصقم

 رصاع دقو « اهلهأ ٌرادقم اوفرعي ىتح ةيعرشلا مولعلاب نوملعي 7[ ال1 مهف
 كلذكو « مهيلإ ةبسنلاب ءيش ىلإ وه يقتري ال نم ملعلا ةمثأ نم ٍةمجرتلا ٌبحاص

 هفصوب ّنحأ مهزثكأو يتأيس امكو باتكلا اذه يف كب رم امك ٌرباكأ هرصع دعب ءاج

 ) )1١فنصملا نع ةيدهلا بوقعي نعو : ةرابعلا لعل .
  )0.مل[ب ]يف



 موو دارم نب دمحم نب دمحأ نب دارم ناطلسلا

 ٍرْشع 7٠١ ةنس ٌناضمر يف تامو لوقعلاو ماهفألا همولعب رّهبو لوقنملاو لوقعملا
 . ©!ةئمعيسو

 ميلس نب دارُم نب دمحم نب دمحأ ْنب ذارم ْناطلسلا 0

 ةنس ٍةنطلسلا ريرس ىلع سلجو بفلأو ٌةرْشع نامث ٠١14 ٌةنس دلو ًابيرق يتآلا

 نم اهيف نم ٌعيمج لّتقو ٌدادغبك ًاندم حتتفاو ٍوْزغلا ٌريثك ناكو ( 1١77

 وحن َةَقَرَد َنَعَط هنأ اهنم كلذ يف ٌتاياكح هلو « يديألا َديدش ناكو « ضفاورلا

 نم ٌدوعلا جرخأ نمل لعجو ّرّصم ىلإ اهلسرأو اهيف َتبثف دوعب ًةقبط ةرشع ىدحإ

 ىلإ لسرأ كلذكو ] دحأ كلذ ىلع ريقي [ 5175 ] ملف هرّرقُم يف ًةدايز ٌرْضم ركاسع

 كلذ ىلع ردقي ملف هررقم يف ةدايز هرج ىلع ردق نمل لعجو هسوقب رصم

 . فلآو نيعبرأو عست ٠١44 ةنس تامو ؟")[ دحأ

 اهنيطالس نباو مورلا ناطلس يزاغلا نامثع نب ناخروأ نب دارم .7

 (1711) ةنس تحتل ىلع سلجو ةئمعبسو نيرشعو عبس 7117 ٌةنس دلو

 دايألا مهسبلأو َكيلامملا ذختا نم ُلوأ وهو ( هند ) اهنم دالبلا نم ًاريثك حتتفاو

 ةباهملا ديدش ٍةلوصلا َميظع ناكو « ٌديدجلا ٌركسعلا مهامسو فلخ ىلإ ىنغملا

 لتقو مهمزهو ٍةمجرتلا ُبحاص مهلباقف مهناطلس عّم هيلع ىراصنلا تعمتجاو

 بلطو ناطلسلل ةعاطلاكولملا نم ّدحاو رهظأف مهكولم نم ةءامج ّسأو مهئاطلس

 برضف ِهّمُك يف هّدعأ ناك ًارجّْنِخ جرخأ هنم بدق املف « كلذب هل نؤأف هّمك ّليبقت

 هيفو 7١ ةنس هتافو ىلع عيماجملا ضعب يف تفقوو انه اذك : هصن ام [ ب ] شماه يف )١(

 . ًاميرك « ًازربم ًاربح مالسإلا مدع دقل : يدرولا نبا لوقي

 برق هدعب عم هين اياخسلا ميرك ًازربم ًاربح مالسإلا مدع دقل
 بصطقلا مدع دق رود ىحرلل لهو  هدعب ملعلا ىحر تدلو دقو تبجع

 .1 ب ] نم ةدايز (0



 ميلس نيب ناميلس نب ميلس نب دارم 0

 راصف ةئمعُبسو نيعستو نيثنثا الو” ةنس ىف ةداهشلاب زافو هلتقف دارم ٌناطلسلا

 نيلجر نيب نوكيو هبايث شيتفت دعب الإ ٌدحأ ناطلسلا ىلع ٌلُخدي الأ نوناقلا

 نب ميلس نب ناميلس نب ميلس نب دارم - 647

 مورلا ناطلس نامثع نب ناخروأ نب ديزياب
 ( 4845 ةنس تّحتلا ىلع سلجو ةئمعستز نيسمخو ٍشالث 407 ةنس دلو

 نم هئابآ ٍدي تحت ناك ام ىلع ىلوتسا اهكولم ٍرباكأو مورلا ٍنيطالس مظعأ نم وهو
 نأ دعب فيرشلا مّرحلا ةرامع ّمتأ يذلا وهو ةعساو يتاحوتف هليع دازو كلامملا
 ٌتاطلسلا هّدلاو ًاعيمج همدهب رمأف هنم ًاريثك برخأ ٌقيرح هيف لصح 2'”[ دق ] ناك
 دعب تام مث بيرغ بولسأو ٍةسيفن ةئيه ىلع هترامع يف عرشو ٌناميلس نب ٌميلس

 يف ءارعشلا ٌضعب هلاق ام ّنسحأ امو « ةمجرتلا ٌبحاص هلّمكو ةرامهلا يف عّرش نأ

 ٍنسحو هتسالسو هماجسنا عم هنإف همامتب ٌتيبلا اذه وهو ةرامعلا لامك خيرات

 ١ : وهو ةرامعلا مامتل خي رات هعيمج « همظن

 ةثامز َمادو هتاطلس َماد ٌدارُم َمارحلا ّدجسملا دّدِج

 دقو ( دارم ناطلس َّمرحلا ٌرمع) . لاقف رثن يف مهّضعب ةرامعلا ّمامت خّرأو
 هباتك رخآ يف كلذ يف لاطأو ةرامعلا هذه ةيفيك مالعألا يف ٌيفنحلا ٌبطقلا فصو
 وهو هوم خيرات ركذي ملو باتكلا كلذ يف ةمجرتلا بحاص ةمجرتب متخو مالعألا

 . بفلأو شالث ٠١١7 ةنس يف

 نب ناخروأ نب ديزياب نب ناخ دمحم نب ناخ ذارم 4

 مورلا ناطلس نامثع

 اكلم ناكو ( 854) ةنس تّختلا ىلع سلجو ةئمنامثو تس 405 ةنس دلو

 ٠6( ب ]] نم ةدايز [.



 ما يثراحلا ديز نب دوعسم نب دمحأ نب دوعسم

 ةثالث ماع لك يف هتاقدص ةّصاخ نم نيفيرشلا نيمرحلل نبع « ًاميرك ًامادقم ًاعاطُم

 حتفو كلذ ّلثم ماع لك يف هتنازخ نمو فارشألا ةداسلل بهذ ٍةئمَّسمَُحو يفالآ

 لانو [أ8٠ ]رافكلا لتاقو ةروم ةعلقو ةردنمس ٌةعلق هتاحوتف نمو . تاحوتف

 رمتسا نأ دعب كّلُملا نع ئلختو دمحم هدلو ىلإ ةنطلسلا مّلس كلذ دعبو « مهنم
 دقو « ةئمنامثو نيسمخو سمخ 460 ةنس تامو ٌةنس نيثالثو ىدحإ ةنطلسلا يف

 ( ةنماثلا ةئملا لهأ يف ةنماكلا رردلا ) يف مورلا ِكولم ركذ ٍرجح ُنبا ظفاحلا لمهأ
 مهنم ناك نمم ًاضعب لمهأ ٌيواخسلا كلذكو 20[ مهنم اهيف ] ناك نم ُركذي ملف

 رئاس لهأ نم ةعامجل نامجرتي امهنإف ٌبيجع اذهو « ًاضعب ركذو ةعساتلا ةثملا يف

 نم ريثكل نامجرتي امهنأ عم مورلا ٍنيطالس ِكيلامم رقحأ نم َنودودْعَم مه رايدلا
 اذكهو «رايدلا ٍرئاسو ٍدنهلاو نميلاو سلدنألاب نينثاكلا ءارمألاو ِكولملا راغص

 وه نمل نامجرتي امهنأ عم مهنم ًاريسي ًائيش الإ ارُكذي ملو مورلا ءاملع بلاغ المهأ
 اذه يف انركذ دقو « كلذل يضتقملا ببسلاب ٌملعأ هللاف ًاردق ٌرقحأو ًاراد مهنم ٌدعبأ

 . هالمهأ نمم ًاريثك باتكلا

 نيدلا دعس ئراحلا ديز نب دوعسم نب دمحأ ْنِب دوعسم -48

 "”ئلبنحلا ُيرضملا مث يقارعلا

 ةئمتسو يسمخو نيتنثا 197 ةنس دلو « ٌدادْعِب ىرق نم ةيئراحلا ىلإ ٌبوسنم
 عمسو امهتقبطو بيجنلاو [ 5170 ] ناهرُبلا نب يضرلا نم عمسف ثيدحلاب َينْعو

 « هسفئيب بلطو « امهريغو يفريّصلا نب لامجلاو ريخلا يبأ نب دمحأ نم ٌقشمدب

 ثيدحلا ٍراد ةخيشم ّىلوو هفراعم تعستاو لزانلاو َيلاعلا ٌعمسو ريثكلا بتكو

 قيقد نبا ناكو ( 7١4 ًةنس ءاضقلا يلو مث ّرصم ىلإ عّجرو اهكرت مث ّقشمدب

 نإ لاقيو هب عامتجالا نم عنتميو ٌةيعاد اذه لوقيو ةهجلاب هلوقل هنم ُدِفنِي ديعلا

 ) )1١اهيف مهنم [ ب ] يف .
 ) )9بمذلا تارئشو . ( 441 مقر 748 - ”54//41 ) ةنماكلا رردلاو . ( ؟10/9/) مالعألا

  2-80مقر 5//8417) نيفلؤملا مجعمو ١181٠(. نونكملا حاضيإو )58/5(.
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 دعب ديعلا قيقد نبال ( مامإلا باتك ) ةدّوَسُم َمادعإ دّمعت يذلا وه ٍةمجرتلا ّبحاص

 يف رجح نبا لاق هفتصم ةايح يف َضْيُب ناك ام الإ هنم قب ملف هلمكأ ناك نأ

 نم ٌةعطقو اهيف داجأ ٌةريبك دواد يبأ نْئُس نم ًةعطق نيدلا دعس حّرشو : رردلا

 تام كلذ ٌريغو ْلُمكي ملو دئاوف“)[ و ] ٍلوُقنو ثحابمب اهيف ىتأ ةلبانحلل ىقتنملا
 . ةئمعبسو ةرشع ىدحإالا ١ ةنس .. ةجحلا يذ ٌرّشع َعبار يف

 ٌبحاص ُريبكلا ٌمامإلا ُينازاتفتلا ّرمع ْنِب دوعسم -

 (”نيدلا دعسب فورعملا ةروهشملا فيناصتلا

 لهأ رباكأ نع ذخأو ةئمعبسو نيرشعو نيتنثا 77 ةنس ٌرفص يف َنازاتفتب دلو
 يناعملاو قطنملاو يفْرصلاو وحنلا يف قافو «هتقبطو دّضعلاك هرصع يف ملعلا

 لحرو هدُكذ رهتشاو هتئيص راطو مولعلا نم ٍريثكو مالكلاو ريسفتلاو لوصألاو ٍنايبلاو

 اهنم غَرفو ةيناجنزلا فتصف ٌةنس ةرشع تس يف وهو فينصتلا يف عرشو ٌةبلطلا هيلإ
 (148) ةنس َرَفص يف ريبكلا صيخلتلا حرش نم غرفو ( 7787 ةنس نابعش يف

 (1758) ةنس ٍةدعَقلا يذ يف حيضوتلا حرش نمو (9) ةنس هرصتخم نمو ؛ ةاّرهب

 يذ يف دضعلا ةيشاح نمو (774) ةنس َنابعش يف دئاقعلا حرش نمو ٌناشلكب

 دصاقملا اهنمو َمْرَراولخ اهّلك ( 774 ) ةنس داشرإلا ةلاسر نمو ( ) ةنس ةّجحلا

 اهنم بجر يف مالكلا بيذهت نمو َدقْرَمَسِب ( 784 ) ةنس ٍةدعقلا يذ يف هحرشو
 ةيفنحلا يواتف يف عرشو ٠ ًاضيأ دنقرمسب ( 784 ةنس لاوش يف حاتفملا حرش نمو

 ةنس هقفلا حاتفم فيلأت يفو ةارهب ( 765 ) ةنس ةدعقلا يذ نم َمساتلا دحألا موي
 0[ نم ]و َسْحَرَسِب امهيلك (787) ةنس حاتفملا صيخلت حرش يفو (17/7)

 .[ ب ] نم ةدايز ()

 ةنماكلا رردلاو . ( ١158865 مقر 849/7 ) نيفلؤملا مجعمو .(؟9/7١) مالعألا (0)
 بهذلا تارذشو ١997(. مقر 780/7 ) ةاعولا ةيغبو .( 901 مقر ”680/4)

 .(170 579/5) نيفراعلا ةيدهو .( 787 / ) نونكملا حاضيإو .("55-514/5)

 . يف [ب ] يف (9)
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 خيرات ركذ اذكه دنقرمَسب رهاظب (784) ةنس ٍرَخآلا عيبر نماث يف فاشكلا ةيش

 ايلا لو ي لاقوة لكي مو هيف ع و تاقؤم نم نع ا

 ٍةلملا دعس انالوم نيمّدقتملا ءالّضفلا ُديسو نيرُخأتملا ءاملعلا ٌداتسأ : هّظفل ام

 ديعس وبأ لوصألاو عورفلا ٍناصغأ ُحَتْفَم لوقنملاو ٍلوقعملا ٍنازيم ُلِدْعَم نيدلاو

 نيفراعلا ٍناطلس مظعألا ىلوملا نبا َرَمُع نيدلاو ةلملا رخف مامإلا يضاقلا نب ٌةوعسم

 موي يفوتو : لاق مث هّدعب امو هدلوم خيرات نم هانمدق ام ركذ مث ينازاتفتلا يداعلا

 دنقرمَسب ةئمعيسو نيعستو نيتتثا 41 نس مرحم رهش نم نيرشعلاو يناثلا نينثإلا
 ةداز آلم لاق مث ىلوألا ىدامج نم ّمساتلا ءاعبرألا موي اهب نفُدو سْحَرَس ىلإ لقثو

 نب ميركلا دبع نع ذخأ هنإ دومحم نب ٍدمحم نب ىسوم هّمساو ٍةمجرتلا هذهل ٌعماجلا

 ٍةلملا دعس ىلوملا نعوهو رديح ىلوملا نع وهو نانس ىلوملا نع وهو ينغلا دبع
 : هلوق رعشلا نم ةمجرتلا بحاصل دروأو « ةمجرتلا ٌبحاص ينعي

 الامآ لئت ملو ىضم رمعلاف الام لصحو سردلا قرف قرف

 (9هلالنعفا للنعفي للنعفنا الو سكغلاو سايقلا كعفني ال

 : ًاضيأ هلوق هل دروأو

 ٌنونف ٌنونجلاو يبابش ةءادر اهلينو مولعلا زارحاب ٌثيوط
 ٌنونج َنونفلا نأ يل نّيبت  اهّلينو نونفلا ٌتيطاعت نيحو

 اهنم لمهأ لب اهيحاص تافنصم عيمج ةمجرتلا هذه يف ركذي ملو : تلق

 نم ًاضيأ وهو ةيسمشلا ةلاسرلا حرش اهنم لمهأو هتافتصم لجأ نم وهو (حيولتلا)

 يف هل نكي مل نماثلا نرقلا [7777] يف همولعب ٌدّرفتم ةمجرتلا ٌبحاصف ةلمجلابو « اهلجأ
 هب ٌقحلي ال ام مهدعب نمف هرصع لهأ يف ِتيَّصلاو ةرهشلاو ظحلا نم هلو اهيف ٌريظن هلهأ

 ُسانلا سفانتو ٍنادلبلا عيمج ىلإ هتايح يف ثراط دق هّئافنصمو . هُريغ "”[ هيف ]

 . [ ب ] نم ةدايز ()

 وحتلا كعفتي ال : عومسملاو طوطخملا انه اذكه : هصنام [ٍب ] شساه يف (؟)
 . لاللعفا للعفي للعقا الو ء فرصلا الو

 . [ ب ] نم ةدايز (*)
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 لهأ يف ةنماكلا رردلا يف ) رجح نبا هُكْذي ملف [ ب75١ ] اذه عمو اهليصحت يف

 ركذي ٌةراتو هتذمالت وأ هخويش مجارت ضعب يف هركذل ضرعتي هلأ عم ( ةنماثلا ةئملا

 بئاجعلا نم هتمجرت لامهإف اهبلط وأ اهيف سرد نم ةمجرت دنع هتافنصم نم ًائيش
 . رشبلا صقن نع ٍةحصْفُْملا

 كنلروميت ريهشلا ةيغاطلا ريبكلا ناطلسلاب لصتا دق ةمجرتلا ٌبحاص ناكو

 يف ٌةرظانم هُركذ مدقتملا ٌيناجرُجلا بفيرشلا ديسلا نيبو هنيب ُثّرجو هُركذ مدقتملا

 بضغلا وأ بضغلل ًاببس ماقتنالا ٍةدارإ ٍنوك ةلأسم يف روكذملا ٍناطلسلا سلجم

 لاق يناثلاب لوقي فيرشلاو لوألاب لوقي ةمجرتلا ٌبحاصف ماقتنالا ةدارإل آببس

 71[ اضيأ امهنيب ] ثرجو فيرشلا بناج يف ٌقحلاو ينورزاكلا ٌروصنم خبشلا

 هرب َلَعَو ٌحهِعْمَس َلَعَو ْمِهبوُلُك َلَعْهَلأ َمَتَح 8 : ىلاعت هلوق يف ٌةروهشملا ةرظانملا
 57 بفيرشلا عم كلذ يف ّقحلا نأب مكح هنأب لاقيو ٠7[ : ةرقبلا ] #« ٌدوَطِغ

 . ملعأ هللاو « ادمك تامو ٍةمجرتلا ُبحاص

 يمورلا يوسوربلا حلاص نب فسوي نب ىفطصم 0

 ©"”ةداز هجاوخب ٌروهشملا ئفنحلا

 نم ماحفإو طرْقُملا ءاكذلاو روصتلا ةدوّجو قيقحتلاب ٌروهشملا مورلا ملاع

 لغتشاو ةمجرتلا ُبحاص هل دلؤف ةميظع ٌةورث هلو راجتلا نم هّدلاو ناك . هرظاني
 ًادحاو ًاصيمق الإ كلمي ال راص ىتح هنع هدعبأو هوبأ كلذل طخسف ملعلاب
 هل نوكي نأب هل لاقف ةيفوصلا خياشم ٌضعب هآرو « ًاَفَعَّش الإ ملعلا يف دادزي الوهو

 . امهنيب ًاضيأ [ ب ] يف (1)

 .(017/1) نونظلا فشكو . ( 00 "014/97 ) بهذلا تارذشو .(1؟47///) مالعألا ()

 فشكو ١7109(. مقر 4448/9 ) نينلؤملا مجعمو . 516 5 4١ص ةيهبلا دئاوفلاو

 .(1* /5) نيفراعلا ةيدهر .(79١١و 1497و 1١١9 /5)و (217و )497/1١ نونظلا
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 ٍمّدخلا ماقم هدنع نوموقيس هنيهيو مهُمظعي هُدلاو راص نيذلا هلاوخإ نأو ٌميظع أش

 عربو « هتقبطو كب رِضَحِب روهشملا ملاعلاك مورلا ِءاملع رباكأ نع ذخأو ديبعلاو

 ةسردمب سردي نأ دارم ٌناطلسلا هرمأو نايبلاو يناعملاو نيلوصألاو ةيبرعلا يف

 عم ملعلاب ًالفتشم نينس تس كلذك ثكمف مهارد ًةرشع موي ّلك هل نّيعو اسورب

 . فقاوملا حْرش كلانه ظفحو ٍةجاحو ٍرقف

 رهظأو هركذ ٌمدقتملا ناخ دارم نب ناخ دمحم ناطلسلا ةنطلسلا ىّلوت املو

 كلذ ديري ةمجرتلا ٌبحاص ناكو هترضح ُءاملعلا دصق هلهأو ملعلا ىلإ ةبغرلا

 هضرقأف َكرّثلا ءانبأ نم ٌمداخ هل ناكو هرقف ةدشل هيلإ زهجي نأ عيطتسي مل نكلو

 هّيِقلف ناطلسلا ىلإ بهذو همداخل ًاسرفو هسفنل ًاسرف اهب ىرتشاف مهرد ٍةئمنامث
 200[ ل ] لاق اشاب ٌدومحم ديزولا هآر املف ةنردأ ىلإ ةينيطتطسُ نم ٌبهاذ وهو

 لاقف هيلع مَّلسو هيلإ بهذف هيلإ بهذاف ٍناطلسلا دنع كُثركذ دقو كئجمب َتْبصأ
 ناكو هب ٌناطلسلا بحرف : ةداز هجاوخ لاق « اذه نم اشاب دومحم ريزولل ٌناطلسلا

 ةرضحب ُثحبلا مهئيب ىرجف هنَرَّضح ُءاملع ٌنايعأ هراسي نعو ناطلسلا نيمي نع
 لامو نيرضاحلا ءاملعلا نم ةعامج محفأو ةمجرتلا ُبحاص ملكتف ناطلسلا

 . هعم ىشمو هدنع نم ءاملعلا جورخ دعب هيدل ّيقب هنإ ىتح هيلإ ناطلسلا

 بحاص ٍطْعي ملو ٍتالصب هترضحب اوثحب نيذلا ءاملعلا لصو َناطلسلا نإ مث

 ول هلوقب ههجاويو همّدخي ال راص هّمداخ نإ ىتح ٌنزحو مه هعم لصحف مهّلثم ٍةمجرتلا
 ىّلوتف ٌمداخلا مان لزانملا ضعب يفو . مهمركأ امك ُناطلسلا كمركأل ٌملع كل ناك

 دق ٍرْفن ةثالث اذإف ٍةرجش لظ يف ًانيزح سلج مث هسفنب هسرف ةمدخ ةمجرتلا ٌبحاص
 ةميخ هل نأ نونظيو ةداز هجاوخ ةميخخ نع نولأسي ناطلّتسلا باّجح نم هيلإ اولبقأ

 هجاوحخ تنأ هل اولاقف هيلإ اوؤاج مث كلذ اوركتأف هيلإ سانلا ضعب راشأف رباكألا رئاسك

 مهنأ ٌُتننظف لاق هسفنل ًامّلعم كلعج ٌناطلسلا نإ اولاقو هدي اولّبقف معن لاقف ةداز

 ًارخاف ًاسوبلمو [19/9/] ًاديبعو ًاسرف هيلإ اومّدقو ةميخ كلانه اوبرض مث يب نورخسي

 .[ب]] نم ةدايز )١(



 يمورلا مث ينالطسقلا ىفطصم 411

 نوكذملا ٌمداخلاو ٌناطلسلا ىلإ مق اولاقو اهنم ًاسرف هيلإ اومّدقو مهرد فالآ ًةرّشعو
 ل لاقف مانآ يلح ٌمداخلا لاقف مونلا نم ههتنو ةمجرتلا ٌبحاص هيلإ بهذف « نان
 لاقف هيلإ رظنف ماقف هيلع مربأف ينغد كّلاح ٌفرعأ ينإ لاق يلاح [2١7 ىلإ ] ُرظنا مق
 رذتعاو هيلإ عّرضتو هّدي ٌمداخلا لّبقف ناطلسلل ًاملعم ُتْرِص ينإ :لاق ؟اذه لاح يأ

 وه بتكو فيرصتلا يف هيلع أرقي ُناطلسلا عرشف « ناطلسلا ىلإ بهذو هنم لبقف
 ٌبحاص نإ ناطلسلل لاقو ٌريزولا هدسحف « بّدقتلا ةياغ هنم بقت و هيلع ًاحرش

 ديري وه لاقف ؟ يتبحص كري ءيش يأل ٌناطلسلا لاقف ركسعلا ًءاضق ديري ِة ةمجرتلا

 كلذ ديرأ ال انأ لاقف ركسعلا ًءاضق ىلوتت نأ ٌناطلسلا رمأ : ةداز هجاوخل لاقو كلذ

 ةيضقألا ءاضق ةلزئمب كلذ ناكو ركسعلاب ًايضاق راصو'لثتماف ُرمألا ىرج اذكه لاق

 ُجيخلا هيلإ رتاوت املف قّدصي ملف ركسعلل ًايضاق راص دق هّدلو نأ هّدلاو غلب كلذ دنعف

 ُءاملع هعبتو هّدلو هاَقلت ةنردأ ةدلب نم بُوق املف هدلو ةرايزل ةنردأ ىلإ اسورب نم مدق
 «9كنبا اولاق ؟ءالؤه نم لاق ميظعلا عمجلا كلذ ىلإ هّدلاو رظن املف هفارشأو دلبلا
 ناطلسلا ىلع مهلخدأو هتوخإو هيبأ ىلع مّلسو هسرف نم ةمجرتلا ُبحاص لزتف
 سلجو سلجملا ردص يف سلجو ةكلمملا نايعأ اهيف عمتجا ًةريبك ةفايض لمعو
 ناكف مدخلا ماقم هئاوخإ ماقف هيف نمب ُسلجملا قاضو مهبتارم ردق ىلع ُزباكألا

 ٍةدع سرادمب سّرد مث ؛يفوصلا كلذ نم هيلإ ٌةراشإلا [أ5٠] تمدقت ام كلذ.

 حرش ) اهنم تافنصم فتصو هُثذمالت رثكو هّنيص راطو مورلا دالب يف رهتشا دقو

 ملو فقاوملا ىلع ٌةيشاحو حيولتلا ىلع ٌةيشاح اهنمو. هُركذ مدقتملا ( ةناحْيرلا
 تامو « علاوطلا ٌحرشو ٍةمكحلا ةياده حرش ىلع ٌةيشاحو (تفاهتلا باتك)و ٌلُمكت

 . عماللا ءوضلا يف ٌيواخئسلا هرّكذي ملو ةئمنامثو نيعستو شالث 841“ ةنس يف

 ٌيمورلا مث ينالطسقلا ىفطصم 607

 سرادملا ىدحإب ًاسّردم راصو مولعلا يف عرب امل مث مورلا ءاملع نع ذخأ

 )١( نم ةدايز ]1[.

 كلذ وحن وأ ةمدخ وأ كنبا ةذمالت لثم ةملك طوقس رهاظلا (؟) .



 م31 نيدلا .سمش نب نيدلا فرش مامإلا نبا رهطملا ديسلا

اطلسلا تام امل مث ركسعلل ًايضاق دارم نب دمحم ُناطلسلا هلعج مث « ةينامثلا
 ن

 لعجو ءاضقلا نع ةمجرتلا ّبحاص لّرع ديزياب ٌناطلسلا هبا ةنطلسلا يلوو دمحم

 دئاقعلا حرش ىلع ٌةيشاح هلو مولعلا عيمج يف ًارّحبتم ناكو ٍمهرد ةئم موي لك هل

 عبرألا تامدقملا ىلع ةيشاحو هحرشو فقاوملا ىلع تالاكشإ اهيف ركذ ٌةلاسرو

 . ةتمعستو ىدحإ 401 ةنس يفوتو

 نب نيدلا سمش نب نيدلا فرش مامإلا ْنبا ٌرهطملا ديسلا - 00

 207 ىبحي نب دمحأ ّيدهملا مامإلا

 مادقإلاو مزحلاو ةعاجشلاب روهشملا اهتمئأ ٌنباو نميلا كلم كيبكلا كيمألا

 ناكو مامإلا هدئاو عم ءارمألا مظعأ نم ناك ةسايرلاو ةسايكلاو ةسايسلاو ةباهملاو

 كارتألا نم اهيلإ دري نَم بولقو ٌةبطاق نميلا لهأ بولقب هيه تلح دق

 دكت بجوأ امب مامهلا اذه هدلو نيبو هنيب مامإلا ءادعأ ٌضعب عمسف ةسكارجلاو

 نأ رهطملا ىلإ يقلأ ىتح ٌةشحولا تديازتو رخآلا ىلع امهنم ٍدحاو لك رطاخ

 كلذ ٌولب ناكو لباقلا ةيرق يف ةعمجلا ٍةالص دعب هيلع ّيفبقلا ديري َمامإلا هّدلاو

نايعأ نم ةعامج ىلإ لسرأف ةالصلل ًارظتنم هدلاو عم دجسملا يف وهو هيلإ
 هياحصأ 

 نيبو هنيب رادو لبجلا ىلإ ةالصلا َبِقع جرخف اورّضح دقو الإ ٌةالصلا ُتلمَك امف

 ىلإ ٌرّهطملا بهذ هنأ رمألا ٌَرخآ ناكف كمأ متي ملف ٌليوط ٌمالك نيدلا سمش هيخأ

 بحاص نيب عقو نأ ىلإ ُرمألا لآ مث فارجلا ىلإ ٌمامإلا عجرو ًابضاغم الث نصح

 هباحصأ نم ةفئاطب ازغ ىتح همألا مقافتو ٌفاصم نيدلا سمش هيخأ نيبو ةمجرتلا

 هَّدلو ىطعأ ّمامإلا نأ رمألا ٌرخآ ناكو هنع هللا عقدف هدلاو ىلع ضبقلل فارجلا ىلإ

 نميلا لقاعم نم ريثك ىلع ىلوتساو هسفنل هطرشام ٌميمج ٍةمجرتلا بحاص

 يلوتسي داك هنإف مدقتملا هخيرات يف هيلاو توم دعب [ ] اميس ال اهئئادّمو

 هنم اولانو مهنم لان ٌبورحو ٌبوطخ ِكارتألا نيبو هنيب ثرجو هرسأب نميلا ىلع

.)5١ 
 مقر ؟55- 7554/1) ملعلا رجهو . 50  هؤص مارملا غولبو (7 61 /97) مالعألا

)١( 



 ١ نسح نب يلع ني دمحم نب يلع نب رهطملا م54
 نيدلا ُبطق كلذ ىفوتسا دقو نانسي اشابلا نيبو هنيب اميس ال ٌةميظع ٌمحالم تناكو
 مظاعأو ِكولملا رباكأ نم ٍةمجرتلا ُبحاصف ةلمجلابو ( يناميلا قربلا ) يف ٌيفنحلا
 يأرلا ةدوّجو ةسايسلا نسحو ةعاجشلا ىف تايرجام هلو ةينميلا رايدلاب نيطالسلا
 نينامث 48١ ةنس فوتو رباكألا كولملا نم ردانلل الإ قفتي مل ءامدلا ِكْفسو
 . رودبلا علطم ُبحاص هّركذ لمهأ دقو « ةئمعلستو

 ميهاربإ نب نسح نب يلع نب دمحم ِنب يلع نب ٌرهطملا 4
 20 روهشملا ُملاعلا ْيناميلا يدمضلا

 ريسفتلا ُفلؤمو ةيفاكلل يصيبخلا حرش ىلع حّقنملا ٌفنصم يوحنلا رّسفملا
 ةنطفلاو ءاكذلاب ًاروهشم ناكو ةدع نونف يف همدق خوسرو مولعلا يف ٍةمجرتلا بحاص ٍةكلم ةوق ىلع لدي هراصتخا عم ًادج ٌديفم ٌديسفت وهو تارفلاب ىّمسملا
 : هنمو ةدوجلا ةياغ يف ٌرئاس ٌرعش هلو . ظفحلا ةدوّجو

 ميسقلا جببألا هةدذخو
 ميقسلا هنْفج نم هاليو

 ٍراضن نم دخلا امنأك
 ىسوم هنم ٌظْحللا امنأك
 اولاق ٌةلشولا هآر اذإ
 ام هّلْضو تمر نإ لوقي
 اذهل 2 ٌضفار ٌيلزتعم

 ميهبلا هرعش ىجُد تحت

 ميظن هلْول نم ٌرغثلاو
 ميلكلا يبلق يف ٌحَّرجي
 ميكح نسم هللا كراتت
 ميمح نماطق ملاقل

 يفاولا ) ٌبحاص هّتوم خّرأو بفلأو نيعبرأو عست 1١16 ةنس يف دمضب يفوتو
 بحاص وخأ يدمضلا يلع نب هللا ديع ( نامزلا لايرغ ليمكت نايعألا تايفوب
 نامث 4١٠م ةئس ءاثالثلا دليل ًناضمر رهش نم ًةرشع ةعبارلا ةليللا يف« ةمجرتلا
 ِءايض رصتخم موهولا ءالج ) ًاضيأ هتافصم ةلمج نم ركذو «٠ بفلأو نيعبرأو

 .(437/5) نيفراعلا ةيدهو . ( 4 ) نونكملا حاضيإو .« 4 8ك ف مالعألا )1(
 .(418 مقر 117 117/) نغألا ضورلاو .(17117 مقر 483 /7) نيفلؤملا مجعمو



 مده ىبحي نب رهطملا نب دمحم نبنرهطملا قثاولا مامإلا

 ئشمو ٌةلدألا "16 هيف ] دروأو راهزألا ىلع حرش يف عرشو دلجم يف ( مولُحلا
 . جحلا باتك رخآ ىلإ هيف غلبو داهتجالا طمن ىلع

 ىيحي نب رهطملا نب دمحم ْنِب رّهطملا قثاولا ُمامإلا 0

 نيتنثا ١/ ةنس ةدعّقلا يذ نم نيرشعو سداس ًةليل دلو « هبسن ٌمامت مدقت دق

 هريغو هركذ مدقتملا رهطملا نب دمحم مامإلا هدلاو نع ذخأو ةئمعُبسو
 يف عربو

 هلئاسرو ةقئافلا هراعشأو كلذ يف ريظنلا ٌليلق هنإف ٍةغالبلا ٍملع اميسال ٍمولعلا

 روصعلا لهأ نم ريهاشملا ءاغلبلا لئاسر ىلع قوفي ثيحب كلذل ٌةدهاش ٌةقئارلا

 ىلإ ٍةمجرتلا ٌبحاص اعد مدقت امك هتوم خيرات يف 2)[ هدلاو ] تام املو ةمدقتملا

 ٌمذقتملا ٍدمحم نب يلع ُئدْهَملا ٌمامإلا هضراع مث َءاعنص حتفو قئاولاب ىنكتو هسفن

 نيدلا ٌحالص ٌُرصانلا ٌمامإلا هّدلاو ماقو ٌيدهملا مامإلا تام املو ءاذه ىكنتف هزكذ

 ىلع ًابكُم رمتساو عنتماف ةمامإلاب [ ب51١١ مايقلا يف ةمجرتلا ٌبحاص لواح
ع ٌةدايز هّرمعو ةئمعبسو نينامثو فين يف تام ىتح ملعلا

 .٠ ""”ةنس نينامث ىل

 نب ناميلس نب دمحم نب ٌرهطملا هللا ىلع لكوتملا ُمامإلا - 67
 2 4 هيل

 دمحم نب يلع نب نيسحلا ىيحي

 )١( ب ] نم ةدايز [ .

 .1 ب ]1 نم ةدايز (0)

 مامإلا ةافو نأ هللا ةظفح يرادنجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ ىلوملا خيرات يفو قفرف]

 يف ةيرخفلا تايبألا هل نأو ةنس ةئم هلو ةئمنامثو نيتنثا 207 ةنس دمحم نب رهطملا قئاولا

 بهذم ىلع ثحلاو ةلزتعملا نم ةيرصبلا بهذم نع فارحنالا اهنمض نيدلا لوصأ

 . يمساقلا ىبحي نب دمحم ديسلا اهحرش دقو مهنم ةيدادغبلا

 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 مقر 891/7) نيفلؤملا مجعمو . 50 5ص مارملا غولبو .(7184/9) مالعألا (5)

 متر 1١١4 ١١10 /”) نغألا ضورلاو .( 57 /5) نيفراعلا ةيدهو .(75

 . 0917 - 595ص يبرعلا ركفلا رداصمو .(مكك



 يفنحلا يركجلا هللا دبع نب جيلق نب ياطلغم 8451

 نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهارإ نب ليعامسإ نب ميماربإ نب عسل
 ةينميلا رايدلاب نيمئاقلا ةيديزلا ٍةمثأ ٌدحأ وه مهيلعو هيلع هللا مالس بلاط يبأ
 روصنملا مامإلا توم دعب هسفن ىلإ اعدو عساتلا نرقلا لوأ يف دلو []
 تاكو ةيديزلا نم ٌةعامج هباجأو ( 4 ) ةنس يف ه هركذ مدقتملا حالص نب يلع
 ذخأو ةليوط ٌةدم همزالو ىبحي ٍنب دمحأ ّيدهملا مامإلا نع ّملعلا ذخأ اريبك ًاملاع
 هضراعو ٍرامَذ كلم مث 2, براغملا نوصح نم هّريغو نالحُك كلمو « هريغ نع
 هصانلا هللاب روصنملا امهضراعو مساقلا يبأ نب دمحم ِنب يلع ُنب ٌحالص ٌيدهملا
 ةمجرتلا بحاص اذه َرّسأَف ىيحي نب رهطملا ٍنب دمحأ نب رصانلا ٍنب دمحم نبا
 : اهلوأ اهب لّسوتي ةديصق ةمجرتلا ٌبحاص شناف ةغيرلا هل لاقي ناكمب هنججسو
 ُدَّوْسسلا هل ًاحذم ْتْدِهض نم حّذم يف ٌرْذأ امو يتآامو لوقأ اذام

 دق ّلجرلا نودجت مكنإف اوُرظنا لاقف هل سباحلا ريزو ىلإ تغلب اهمتأ املف
 نجسلا نم هجورخ دعبو لاق امك ٌرمألا ناكف « « ٍرعشلا اذه ةكربب نجسلا نم جرخ
 ملا/9 ةنس َرَفِص يف تام نأ ىلإ فٌعضي ًةراتو ىوقي ةرات ةفلتخم هلاوحأ تلاز ام
 . اهب نفدو ٍرامذب ةئمنامثو نيعبسو عسن

 ؟”يفنحلا يركجلا هللا دبع نب جيلق ْنب ياطلغم - 007

 ليقو ةئمتسو نيعست 54 ٍةنس دعب دلو فيئاصتلا ٌبحاص نيدلا ٌءالع ٌظفاحلا
 نيدلا يقت خبشلا يخأ ديعلا قيقد نب ّيلع ِنب دمحأ نم عمسو (144) ةنس
 مزالو قابطلا بتكو عامسلاو هسفنب ةءارقلا نم ًادج ٌرثكأو امهريغو ٌيسوبدلاو
 ٌيراخبلا حرش اهنم ففيناصت فنصو ثيدحلا يف ةرهاقلاب سردو ينيوزَقلا لالجلا

 - 50ص ظافحلا تاقبط ليذو . ١57 - 7١”ص ظاحلألا ظحلو ( 790 /9) مالعألا (1)
 مقر موؤ _ "ه9 /4) ةنماكلا رردلاو . ١١8 - ١١ص ةفرطتسملا ةلاسرلاو . 55
 نيفلؤملا مجعمو . ( 4/1١ ) ةرهازلا موجنلاو . ( 1917/1) بهذلا تارذشو . ( 7
 . ( ١189 مقر 905/8 )



 مكب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب ىسوم

 نإ : بجر ُنبا لاق ةيوبنلا ةريسلا يف ( مسابلا رهزلا )و فلتخملاو فلتؤملا لّيذو

 لدي ًارعش ( نييملا حضاولا ) يف هسفنل دشنأو :لاق . ديزأ')[ و ] ٍةئملا وحن هتافنصم

 حصي ال مهنم نم ٌعامسلا ىعدا نيذلا هخويش ٌبلاغو لاق نيدلا يف ٍفْعَضو راتهتسا ىلع

 ًاسورد ديعلا قيقد نب نيدلا يقت نمو يطايمدلا نم عمس هنأ ركذو لاق مهنم هٌعامس

 نأ ىلإ (9 )١1 ةنس 7[ رخاوأ ] يف عطقنا ٍديعلا قيقد ُنباو )١7( ةنس يف ةيلماكلاب

 ىلع ًارصتقم هرصتخاو لصألا ردق يف نوكي ( لامكلا بيذهت ) ىلع ٌٌليذ هلو تام

 ىلع دريال كلذ ٌبلاغو فيطل دلجم يف مث نيدلجم وحن يف يّرملا ىلع تاضارتعالا

 هلف ثيدحلا تاقلعتم نم اهُريغ امأو « ةديج ٌةفرعم باسنألاب ًافراع ناكو لاق يزملا

 بترو جام نبا ننس نم ةعطقو دواد يبأ ننس نم ًةعطق حّرشو « ةطسوتم ٌةربخ اهب

 ىلع لّيذو نيحيحصلا ىلع نابح نبا دئاوز فنصو هقفلا باوبأ ىلع ( تامهملا )

 . ةئمعبسو نيتسو نيتنثا 77 ةنس نابعش يف ( تام ) ًادج ٌةريثك هُقيناصتو َةطقُن نبا

 فورعملا داذرلا دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نِب ىسوم -4

 ””يديبزلا يناميلا نيزلا نباب

 لامجلا نع ذخأو تارصتخم ظفحو ةئمنامثو نيعبرأو نيتنثا 847 ةنس دلو

 فنصو هقفلا يف اميسال عّربو يرشانلا بفيفعلاو يتفلا ٌرمعو ركب يبأ نب دمحم

 ةيرصملا رايدلا نم لصو هءارقإو هٌراهظإ مارو هضييبت نم غرف املو داشرإلل ًاحرش

 ىلع حعرشلا كلذ لّمكو ّرخآ ًالمع فنأتساف فيرش يبأ ٍنباو يرجوجلا

 همظعو هدلبب ايتقلا هيلع 2©![ رادو ] ( داقولا بكوكلا ) هامسو لاوحألا 7

 رهش نم نيرشعلاو ٌمساتلا ةعمجلا موي ( تامو ) هلاومأو هثاهج ترثكف اهئيطالس

 . اهب نفّدو ديبّرب ةئمعستو.نيرشعو ثالث 477 ةنَس مرحم

 .وأ[ب ]يف ()
 .[ ب ] نم ةدايز (0)

 . ( 9/84 مقر 190/٠١ ) عماللا ءوضلا (
 . ترادو [ ب ].يف (4)



 روركتلا كلم يروركتلا ملاس نب ركب يبأ نب ىسوم م14

 رورختلا كلم يرورختلا ملاس نب ركب يبأ نب ىسوم 4
 دمحم رصانلا ةيالو يف ةيرضملا ٌرايدلا لخدو (114) ةنس يف ًاجاح مدق

 هللا ريغل ُدجسأ ال لاق ضرألا [[4 ] ليبقتب رمأ املو «هدكذ ٍمدقتملا نوالق
 نم هعم ناكو زاجحلا ىلإ ه هّريهجت نسحأو همركأو هبّرقو رصانلا ناطلسلا هافعأف
 لاقثم يفالآ ةسمخ وحن رصانلل ةريبك كلذ نم ةيده ىدهأو ريثك يش بمهذلا
 ملو غتصي مل يذلا يندغملا بهذلا نم أ ةريثك ًائيش ةيناطلسلا ةنازخلل ىدهأ كلذكو
 بهذلا نم هاطعأ ام ٌةرثك ناكف كلذ نم هاطعأ الإ ةفيظو ّبحاص الو ًاريمأ دي
 قرغتسا ىتح قافنإلا َريِثك ناكو ةيرصملا رايدلاب رانيدلا ٍرْعس طاطحنا يف ارو
 ناكو راجتتلا نم ضارتقالا ىلإ جاتحاو لمح ةئم وحن ٌريبك رادقم وهو هعم ام عيمج
 كلملا يف يقبو ٌفوشكم هس هّسارو الإ مهُدحأ هملكي ال ثيحب هباحصأ دنع ًامظعم
 . ةلس نيرشعو ًاسمخ

 انا ندن

 [أ)9] /نونلا فرح

 نب يلع نب لضف نب روصنم نب فسوي نب دمحأ نب ٌرصان 0
 (7ينَْم نباب فورعملا يلع نب يطعملا دبع نب نسح نب دمحأ

 ىدحإ 981١ ةنس مرحملا يف دلو 2« لون اهدعب ةنكاس ياز مث ميملا حتفب

 نم هلصأو اجاح ةرهقلا دقو فزع رب مهنم ةمامج ن عسو تحت نيناعثو

 مجعمو .814(2 مقر ١96/٠١ 1١95 ) عماللا ءوضلاو .( "ارا مالعألا 00
 3 . ( 17815 مقر ال /4) نيفلؤملا



 154 دمحأ يدهملا نب قاحسإ نب دمحم نب رصانلا ديسلا

 هب سانلا فرعأ راص نأ ىلإ كلذ سرام دق ناكو « دلجم َةئم ناكل هَّضْيبُي نأ رّدق

 هضييبت لبق تامو «ّدحلا تحت ٌلخدي الو َدَعُي ال ام هتادّوَسُم يف هنم مج ٌممج هنإف

 نيرشعو ثالث 67“ ًةنس نابعش نم نيرشعلا يف [2١7 تامو ] «رّذم َرَّدش قّيفتف

 . ةئمئامثو

 نب دمحأ يدهملا نب قاحسإ نب دمحم ْنِب ٌرصانلا ديسلا .

 "”دمحم نب مساقلا مامإلا نبا نسحلا

 قلعتك مات بدألاب قلعت هلو فل غلأو ةئمو نيسمخ ١١0١ ةنس دعب ًابيرقت دلو

 نم مهنم ٍدحاو لك ولخي ال ّيدهملا ِنب قاحسإ لآ نإف « يفيرشلا تيبلا اذه لهأ

 مظن نمو امهدحأ نع ولخي ال ٌليلقلاو بدألاو ملعلا نيب .ٌعماج مهُبلاغف ةليضف

 : وهو سارعأب ًاثنهم َّيلإ هبتك ام ةمجرتلا بحاض

 كحلايترا تشعام تق رافال رصعلاَديحواي

 كحارتقا كاطعأو تو 2( هتامب ٌدعسلا ىرجو
 ككحابص هلاذعسأ مهسْلناف سرُعلا حبصب

 : اهعلطم ةديصق يلإ بتكو

 ٍرطِعلا ُةحاَّرَف يهو اهنم َرطعأب اهُقْرَعَو يلاوغلاام دو ةيحت

 رشنلا نم ٍريظنلا ةاعارمب ْتَنَأ امنإ ٌبيطلا يه ًءاجرأ ٌجّرأت

 رشعلا هِلُمنأ ليبقت نم َرَّقظتل دمحم ماقم يماس ىلإ ومستو

 رصعلا يف لئاضفلا بابرأ ٌةنيزو ىدهلاو ةعيرشلا بع العلا ٌديحو

 رخفلا ىلع ًاراخف ىبُملا اهلضافو اهُقيرشو اهُدْمس مولع ٌمامإ

 : اهُعلطم تايبأب هيلع ُتبجأو ٌةليوط ٌتايبأ يهو

 رشي ْنِم جّيأت ٍرشن نم عّوّضت ٌةيحت ينم رخبلا لْجَنَْبلا ىلع

 )١( بر نم ةدايز [.
 )5( مقر "9/8 79/1 /5 ) رطولا ليث 8538 2.



 يرتستلا حتفلا وبأ لالجلا رمع نب دمحم نب دمحأ نب هللا رصن راب

 ٍنسحو عابط ةفاطلو قالخأ ٍنسح عم ل لومخلا ىلإ ليم هلو ةايحلا يف نآلا وهو
 . فلأو نيتئمو نيرشع ١7١٠١ ةنس َنابعش رهش يف تام 20[ مث ] ةورمو ةرضاحُم

 حتفلا وبأ لالجلا ّرمع ِنب دمحم نب دمحأ ْنِب هللا رصن 7
 2””ةرهاقلا ليزن يلبنحلا ٌيدادغبلا يي رتستلا

 نب دمحم نع ذخأو ٌدادغبب [ "81 ] ةئمعّبسو نيثالثو شالث ال“ ةنس دلو
 َىلوو ثيدحلاب لاغتشالا نم ٌرثكأو ينامركلا سمشلاو يلبرألا رذبلاو ءاّقّتملا
 اوغلابف اهيلإ روميت ٌمودق عاش امل ّقشمد مدق مث ةيدهاجملاو ةيرصنتسملاب نسيردتلا
 سيردتلل ىدصتو اهب ثيدحلا سيردت يف ٌرقتساف ًةرهاقلا مق مث هماركإ يف
 فالآ ةعبس ىلع ديزت هقفلا يف ٌةموظنم هلو رْثنلاو مظنلا ىلع ًاردتقم ناكو ءاتفإلاو

 ثدح دقو هئاشنإ نم ٌتعمسو هنم ٌتدفتساو هب ٌتعمتجا : رجح نيا لاق تيب
 هلو بجاحلا ّنبا رصتخاو هلوصأو هقفلا يف فنصو يرّزجلا نبال ديناسملا عماجب
 تامو ٍنآرقلا بيرغ ٌمظن ًاضيأ هلو ةيوبن ٌحئادمو تيب ةئم يف ٌةزوجرأ ضئارفلا يف

 . ةئمنامثو ًةرشع يتنثا 4١7 ةنس رقص نم نيرشع يف

 د

 ءاهلا فرح

 ©9ريزولا ُبَقلملا يلع نب َميهاربإ نب يداهلا ديسلا 017

 .(59/4-70) مالعألاو (84 مقر )١98/١١ عماللا ءوضلاو .(445 /5) نيفراعلا ةيده 22
 نيفلؤملا مجعمو . (58/4) مالعألاو .( ماله مقر ؟ ١5/١١ ) عماللا ءوضلا (6)

 ملعلا رجهو . ( 284 مقر ١4١-١8١ /5) نغألا ضورلاو . ( ١اال07 مقر 7/0
 . ( 75١١/5 ) رمغلا ءابنإو . (15 مقر 1554 - ١"؟:4/6)



 مالا ريزولا بقلملا يلع نب ميهاربإ نب يداهلا ديسلا  ءاهلا فرح

 عباسلا ٍةعمجلا موي دلو . مدقت امك ةمجرتلا بحاص ىلإ يهتتي هّبسن نإف ريزولا

 « بظش نم ٍرْهظلا ةرجثهب ةئمعنسو نيسمخو ٍنامث /0 ةنس مرحم نم نيرشعلاو

 ينارجنلا ةيطع نب ٌميهاربإ نب ليعامسإ نع ذخأف ةدفص ىلإ ملعلا بلطل لحترا مث

 ديسلا هّمعو « يراوذلا ٍنسحلا نب هللا ٍدبع ةمالعلاو يجان نب يلع نب دمحمو

 27[ حّلُملاو و ] ٍثيدحلا عامسل لحرو يلع ِنب ّدمحأ ديسلا هّمعو يلع نب ىضترملا

لا ٍلبع نب دمحم ةمالعلا :يضاقلا ىلع ( لوصألا عماج ) عمسف ةكم ىلإ
 ةريهظ نب هل

لا ةيافك ) اهنم ٌفيئاصت فتصو مولع ةدع يف عّربو هُركذ مّدقتملا
 ةفرعم يف عناق

درلا يف ةلاسرو ( نيِمّرحُملا نيمرحلا لئاضف يف نيملغملا نيزارطلا ) و ( عناصلا
 

 (نيرهاطلا ٍتيبلا لهأ بهذم ىلإ نيبغارلا .ةياده )و يبرعلا نبا ىلع

 بذلا يف رصانعلا ةميرك ) و ( ةمئألا مامإ ةريس نسح نع ةمغلا (')[ ةفشاك ])و

 ( تافصلا يف دحلا نم ىلع ُتافهْرُملا ٌفويسلا )و « رصانلا مامإلا ةريس نع

 ديزلا ءاملع رباكأ نم وهف ةلمجلابو ( هيومتلا قاهزإ يف هيونتلا ٌةياهن )و
 مظن هلو هي

 رهتشاو ٌثتارعاشمو ٌتابتاكمو ٌتالسارم ه هرصع ءاملع نيبو هنيبو مسسحلا ةياغ يف

 ةديصقب هُرُكذ م مدقتملا يرْفُملا ٌليعامسإ هبتاك نم ةلمج نمو « هّتيص زاطو هدُكذ

 : اهعلطم :ةنانط

 ايلازعلا ينم ٌقاوشألا تّلح دقو ايناق ٌمويلا يعمد يفرط ُكِلميأ

 ءوضلا ) يف يواخسلا هل مجرت دقو ٌدوجوم ٌدوهشم ةمجرتلا بحاص ٌرعشو

 قافف بدألاب ينُع لاقف رجح َنبا ظفاحلا ينعي هئابنأ يف انحش هركذ :لاقف (عماللا

 ثّدح هنإ لاقف همجْعُم يف دهف نبا هركذو ًءاعنص تحاص روصنملا حدمو هيف

 لئاضف يف نيملعملا ن نيزارطلا ) اهنم ٌتافلؤم هلو مالَضقلا هنم عمس [ با ]

 : اهُلوأ ةينميلا ةبعكلا يف ٌةعيدبلا ُه ةديصقلاو ( نيمرحملا نيمرحلا

 . فشاك [ب] يف (5)



 يناميلا يزوومرجلا نيدلا يكز نب دمحأ نب يداهلا ديسلا مالا

 . عماللا ءوضلا يف اذك ةئمنامثو نيرشعو نيتنئا 7 ةنس ةفرع ٌموي تامو
 كلت نم ةججلا يذ ٌرشع ٌّمسات راهن ٌرخآ ٍرامذب يفوت هنإ : ٍرودبلا علطم يف لاقو
 ًاعئام ناك ةمجرتلا بحاص توم نإ اذه دعب لاق هنأل ةجحلا يذ ٌعسات هنظأو ةنسلا
 . خسانلا نم ٌةدايزلا نوكت نأ نكميف ديعلا يف داتعُي ام لعفل

 ©0يناميلا يزوومزجلا نيدلا يكز نب دمحأ ْنب يداهلا ديسلا

 َّنب دمحأ ّيضاقلا اهب ًابتاكم ٌةديصق هنمف ٌنسح ٌدعش هل ءابدألا ٍءاسؤرلا ٌدحأ
 : اهعلطم يفالخملا ٍرصان

 يناجشأو داهثلاب ينوفج ىرغأو يناجشأو يقايتشا جاه مكُنارف
 : [ 785 ] هلرق تيبلا اذه دعبو

 يناش نع ةباحصلا يف يناش رّّبعو هبمتك ام مكيف يماقٌس ىدبأو

 : اهعلطم يتلا ٌةديصقلا هرعش نمو
 يدهعب ىفو امو ىول ىتح يدعب نم هرّيغام هولس
 ٠١90 دنس اهب تامف سيح ٌةنيدم هآلوت ام دخآو ١ لامعألا يف ًالقنتم لاز امو

 . فلأو نيعستو عبس

 نب نسحلا ديسلا وخأ لالجلا دمحأ ْنِب يداهلا ديسلا . 0
 0 ©9هُركذ مدقتملا دمحأ

 ٌرِهت ةنيدم ىلإ هيلإ لحر « ينيقعلا دمحم نب يلع مهنم ةعامج نع ملعلا لخأ
 يف ينشاعُجلا دايز نب رداقلا دبع ىلإ لحرو « امهّريغو نيحيحصلا هيلع عمسو

 . ( 19784 مقر 49/4 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 044 مقر 5٠٠١ 519/5 ) فرعلا رشن )00(
 . (8 مقر 15١5/4 ) ملعلا رجهو

 ملعلا رجهو 89٠(. مقر ١41١ - ١415 /" ) نغألا ضورلاو .( 68/8) مالعألا (5)
 .(1؟مقرالمم_-*800/1)



 ملا ..يناعنصلا مث ينراقلا نيسح نب يداه

 نب قاحسإ ىلع ٌدواد يبأ ننس عمسو ٌيراخبلا ٌعيحص هنم عمسف ١١١١ ةنس

 هل لومخلا ىلإ ًالئام ًاققحم ًاملاع ةمجرتلا ٌبحاص ناكو « نامْعج نب ميهاربإ

 هلعج ( جارسلا رون ) هامس فنصم هلو ( ىنئسحلا ءامسألا حرش ) اهنم ٌتافنصم

 يناثلا نرقلا لوأ يف ناك هّتوم لعلو ٌيراخبلا هيف لمكتساو هقفلا باوبأ ىلع

10) 
 0 رشع

 «”يناعنصل | مث ينراقلا نيسح ْنِب يداه 7

 هالت مث َنآرقلا ظفحف اهب أشنو ءاعنصب يفلأو قثمو نيتسو عبرأ 1١54 ةنس دلو

 ل يل تيئزتخ ءابرغلا ضعي مدقف ءاعنص خئاشم ضعب ىلع عيسلاب

 عّربو ٠ هرخآ ىلإ هلوأ نم عبسلاب هيلع هالتف ّيموّرلا رجح نب َنامثع ُنب يلع ٌخيشلا

 ِءاَّقلا بلاغل ًاخيشو ملعلا اذهب ًادرفتم نآلا راصو ءنأشلا اذه يف ةمجرتلا ُبحاص

خ هلو ءاهضعبب هيلع الت نم مهنمو عبسلاب هيلع الت نم مهنم ًءاعنص لهأ نم
 ٌةرْب

 ةمالعلا انخيش نع ةقفلا ذخأو و ٌّنفلا بتك نم اهريغو ةيبطاشلا حورشب ٌةلماك

 هقفلا يف عّربف هيلع ةءارقلا يف ينكراشو « هدم همزالو يزارحلا دمحم نب ّدمحأ

 نم ٌةعامج مهنم ءاعنص خئاشم نم ةعامج نع فرصلاو وحنلا َملع ذخأو « ًاضيأ

 انخيش نع ثيدحلاو ريسفتلاو لوصألاو نايبلاو يناعملا ملع ذخأو يخويش

 دافتساو « هيلع ةءارقلا ىف ذ "7 هل ] ًاكراشم يبرغملا ٌليعامسإ نب نسحلا ٍةمالعلا

 ةقرعمب مهنع هدفت عم مهنوتف يف رصعلا ءاملعل اكراشم راصو كلذ عيمج يف

 هيلع ٌُثأرقو ةيرزجلا حرش يف هنع ٌثذخأو ةوالتلا يف يخويش ٌدحأ وهو تاءارقلا

 يف اهنم تاعومسم يف ينع ذخأ كلذ دعب مث اهحزشو ةحْلُملا يف رّغّصلا مايأ يف

 عامسلا يف ٌزمتسم وهو « هّضعب نآلا عميس دقو هبتك نأ دعب ىقتنملا ىلع يحرش

 . فارجلاب فلأو نيعبسو عست ٠١1/4 ةنس يف هل مجرتملا ةافو نأ ًاقيقحتو 00(

 ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح
 . ( 39/4 "الا" /؟ ) رطولا لين (؟)

 . يلآ ب ] يف (0)



 يناميلا يزومرجلا دمحم نب رهطملا نب يرداهلا ديسلا ما:

 ةدع يف سردي نآلا وهو يداهلا مامإلل ماكحألا ّضعبو ّيراخبلا ضعب ينم عمسو
 « ءارقفلا عُقنو ريخلا دصاقمل ٍةبحمو عونقو بفافعو عمود نيتم نيد عم ٍنونف

 ايندلا ينب نع عامجنالاو عرشلا ىضتقم ىلع فوقولاو < سفنلا ةصاخب ٍلاغتشالاو

 . قلخلا نسحو دّدوتلا نم دئرتلاو ٍراكذألاو ةوالتلاو ةعاطلا ىلع لابقإلاو

 ًافورعم مهدنع ًالوبقم سانلا ىلإ ًابّيحم راص ٍلامكلا لاصتخ نم هاوح ام عومجمبو
 تاموصخلا نم ريثك لصف يف هنودصقي ام ًاريثكو « ةنامألاو ةنايّصلاو ةنايدلاب

 دقو مهّسوفن هب بيطب امب عنقيو ماكحإلا ةياغ كلذ مكحّيف . تاكرتلا صيصختو
 ًامات ًامايق اهب موقيف ٍةيعرش لامعأ يف ينع بوني ام ًاريثكو ةرجأ نودب كلذ لعفي
 29”هب عفتلا هللا مادأ ًاثسح ًداصف اهلصفيو

 ©9يناميلا يزومزجلا دمحم نب رهطملا ْنب يداهلا ديسلا -57

 يلو . ةيمساقلا ٍةلودلا لامعأ نم ريثكل نيرشابملا ةينميلا رايدلاب ءابدألا ٌدحأ
 : ٌُثايبألا هذه همظن نمو « ٌليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلل ةمتُع َدالب

 دكذلاو قولا كيفو ٌدُكفلاو قوشلا كِيلإ

 رهجلاو كلا تنأو 2 ىلعألا ٌدِصقملا تنأو

 رهدلاو ٌناحيرلاو ٍُيُكَتسلاو ٌوكشلا تنأو

 [17883 ردبلاو ٌسمشلا ٌرلاغت اًّرغلا ٌكِتعلط نمو

 و ضيبلا ماه يقاطعألاو كيتفج يفو

 نفُدو ةئم ةرشع ىدحإو ثالث ١١١7 ةنس ةججلا يذ يف ءاعنصب ( يفوتو )

 ةروهشملا ةميّرُخ ةربقمب رهطملا نب ٍنسحلا هيخأ ةبق يف

 ةنس هتافو نأ راصقتلا يفو فلأو نيتئمو نيثالثو عبس ١177 ةنس يف هللا همحر ينوت مث قف
 . فلأو نيتثمو نيثالثو نامث ١4

 . ( ؛ مقر ؟؟4١//9 ) ملعلا رجهو . ( 654 مقر ١7١٠ 559/7 ) فرعلا رشن (؟)



 ماله ىضترملا نب ىيحي نب يداهلا ديسلا

 2"'يدهملا مامإلا وخأ ىضترملا نب ىيحي ْنِب يداهلا ديسلا -4

 ونص مهنم ٌةذمالت هلو ديمح ّدمحأ نب ٌمساق ٌةيقفلا مهنم ةعامج ىلع أرق

 سمح ا/80 ةنس يف ( تامو ) ًاريبك ًاملاع ةمجرتلا ُبحاص ناكو ٠ ٌيدهَملا ٌمامإلا

 ةنس نيسمخو سمخب ٌّيدهملا مامإلا هيخأ كتوم [ ]١18 لبق ةئمعلسو نينامثو

 , 9ث اذهو

 ؛”دمحم نب نسحلا نب ىلع نب ةمحأ نب ىبحي ْنب مشاه ديسلا 6#

 نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم نب ىيحي نب ليربج نب نسحلا نب حالص نبا

 نب ىبحي نب ىبحي نب دمحم نب ظوفحم نب نسحملا نب ىبحي يعادلا مامإلا

 راتخملا مامإلا نبا هللاب رصتنملا مامإلا نبا هللا دبع ٍريمألا نبا ٍنسحلا نبا رصانلا

 نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي يداهلا مامإلا نبا رصانلا مامإلا نبا مساقلا

 يضر بلاط يب نب يلع نب ٍنسحلا ٍنب نسحلا نب ميهاربإ نب َليعامسإ نب ميهاربإ

 دلو نيديجُلا 0 ريهاشملا ءاملعلا ٌدحأ يناعنصلا مث ٌئماشلا « مهنع هللا

 اهئاملع رباكأ نع ّملعلا ذخأو ةاعنصي أشنو بفلأو ٍةئمو عبرأ ١١١4 ةنس بيرقت

 نب ٍنيسحلا ةمالعلاو مساقلا مامإلا نبا نسحلا نب دمحم نب ديز ةمالعلا ديسلاك

 )١( يبرعلا ركفلا رداصم . ( 441 مقر 147/8 ) نغألا ضورلا ص١١ .

 ًاملكتم ناك هنأو وحنلا يف تاحيجرتو تالاقم ةمجرتلا بحاصل نأ خيراوتلا ضعب يفو (؟)

 جالث 147 ةنس يفوت هنأد مزاللاب ريفكتلا ىري الو يرضبلا نيسحلا يبأ بهذم ىلإ ليمي

 ةليلق مايأب يلع ٍنب دمحم ٍنيدلا حالص مامإلا لبق ةئمعبسو نيعستو

 . « ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نيفراعلا ةيدهو .(001 مقر 788 7/١/9 ) فرعلا رشنو .(79/8) مالعألا (5)

 0548/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 417 مقر 07/4 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 504/5)

 . (4914 مقر 1145-١196 /9 ) نغألا ضورلاو . ( 50و

 نينامثو عبس ٠١47 يف يرادنجلا هللا دبع نب ٌدمحأ ىلوملا هركذ امك هتدالو نأ ًاقيقحتو 22

 . ةدجب بفلأو



 يلع نب دمحأ نب ىيحي نب مشاه ديسلا مالك

 عفتناو ةبلطلل سّردو َنارقألا قافو مولعلا عيمج يف عربو امهتقبطو يبرغملا دمحم
 نب رداقلا دبع ةمالعلا ٍديسلا انخيشك ءاملعلا نم ٌةعامج هب جّرختو ءاعنص لهأ هب
 ٍةمالعلا يضاقلاو ّيدهملا مامإلا نبا قاحسإ نب ٍدمحم ٍةمالعلا ديسلاو ٌدمحأ
 هلو ًامايأ ءاعنصب ًءاضقلا ىلوتو «ءالبنلا ءاملعلا نم ةيثكو نطاقلا دمحم نب ٌدمحأ

 موجن ) اهامس راخزلا رحبلا ىلع ةيشاح عمج يف عرشو ٌةدئاز ٌةحاصفو ٌقئاف عش
 هتاعطقم نمو « لّمكت ملو قيقحتلاو ناقتإلا ةياغ يف ًادلجم اهنم بتكف ( راظنألا

 : هّلوق ةقئافلا

 يجش الو مارغلا روج ينكيُي مل

 : هلوق كلذ نمو

 اوّبسحت الف باذ دق ّيبلق

 وعوجسب ٌلبلب مّيملا َبلق

 هعومدب هقيرط َشّرف يفرط

 يقادحأ ضيف يف يعمد دضيبم 59

 يقاوشأ ران هثدعص دق اهنكلو بلقلا ٌمدوهف

 : هلوق كلذ نمو

 ْمَداقت ًارمهد الو ًادبأ ئضم ًانمز نَبُدَتت ال
 مدآو اًوح نم ٌسانلاو ٌدحاو موي ٌرهدلاف

 : تايبأ نم هّلوق نسحأ امو

 ثيرغ ايقّللاو ِبرّقلا ٌطارتشاف ىوطنا بحلا ىلع ُبلقلا اذإو
 كلذكو ةديفم ةعطق همظن نم ركذو ( رمسلا بيط ) يف يميحلا هل مجرت دقو

 ةمالعلا يضاقلا هذيملت هل مجرت نم ةلمج نمو ( رحسلا ةمسن ) ٌبحاص هل مجرت
 هامس يذلا هباتك يفو ( ناوخإلا ةفحت ) هامس يذلا هباتك يف نطاق دمحم نب ٌدمحأ
 مهل ّنهكيلمتو نهتبارقل ءاسنلا تارارقإ نأ هربخأ هنأ هيف لاقو ( بابحألا ٌفاحتإ )
 هنع ىكحو . نهترْبج مدعو نهكاردإ فعضل هدنع حصي ال كلذ ّوحنو نهتحابإو

 ًالاومأ هّنكلم اهنأ نّمضت ًاموقرم بتك دقو هل ةبيرقب ءاعنص لهأ ٌضعب هيلإ لصو هنأ
 ٌةقلح كعم له اهل لاقف هب تّرقأف موقرملا كلذ اهيلع أرقف اهنوفّرعي ةعامجب ءاجو



 مالا يلع نب دمحأ نب ىيحي نب مشاه ديسلا

 اهل لاقف اهعبصإب تناك ٌةقلح هتطعأف اهيلإ رظنأ نأ ديرأ لاق معن تلاق كدي يف

 ملف اهيلع كلذ رركو يل اهنإ لعفأ ال تلاقف كيلمتلا ةلمج نم اهيلعجا هذهو

 قّرم مث ءاهل اكلم اهنع باغ ام ٌدُعت ال ةأرملا نأ كلذ نم ٌتْملعف لاق . دعسُت

 نلعفيو نغدخني ءاسنلا بلاغ نأ بير ال لوقأو 2")[ ىهتنا 1 بوتكملا 27[ كلذ ]

 [ 784 ] تابججحملا ًاصوصخ بيهرت وأ بيغرت ىندأب هنوديري امك ةبارقلل اميسال

 تافرصتلا ؟"'[ تافرعم ]و ِكاردإلا لامك نم اهل نم .ًاردان نهيف دجوي دقو

 يذلاو . َبئارغو ٌبئاجع كلذ نم ُتيأر دقو « ءالّمُكلا لاجرلل ام ٍرومألا ٌقئاقح

 كلذ اهنم عقو تلا 5 ارملا لاح نع ُثحبلا وه هدنع كوقولاو هيلع ًءامتعالا يغبني

 ٍدْشرلاو ةدشلا نم اهيفو ٍرومألا قئاقح ىلع ةعلطمو تافرصتلل ًةسرامم تناك نإف

 نكي مل نإو ٍلاجرلا فرصتك ٌحيحص اهفرصتف اهيلع ريرغتلا ٌةنظم هعم بهذي ام

 وأ ٍةقدص وأ جح نم اهّضخت ةبرقب قلعتت ال يتلا اهاياصو نأل لطاب ٌمكحلاف كلذك

 وأ ٍةبه وأ رذنب ضعب نود ٍةبارقلا ضعبل اهّصيصخت كلذكو « ُبجاولا وه ةرافك

 ةضواعملاو ريغلا ىلإ عيبلاب اهُتافرصت امأو . جيلوتلا هيف رهظي ٍرارقإ وأ ِكيلمت
 . عقاولا تقباط نإو ًةلوبقم اهاوعد تناك َنبغلا تعّدا اذإو ٌةحصلا ؛هاظلاف

 نمب اهنإف فلكم ىلع َنْبغ الو . عببلل ٌةيلوتم ًةفلكم اهنوك درجمب اهُعفد لحي الو
 . ردانلا يف الإ ٌهبشأ فلكمب سيل

 نب ٍنيسحلا هللاب روصنملا مامإلا ٍةفالخ لوأ يف ٌةنحم ةمجرتلا بحاصل ترجو

 ضراع امل قاحسإ نب دمحم ةمالعلا ديسلا ىلإ هليم ببسب (؟”[نيسحلا نب] مساقلا

 املو . .همركتيو هملطعي ناكو ٌدروصتملا هنع يضر كلذ دعب مث آمايأ ىفتخاف روصنملا

 ةوحض يف كلذو هتفالخ رخآ يف هّئوم ناكو هتيب ىلإ هراز ةمجرتلا ٌبحاص ضرم

 ٍةئمو نيسمخو ٍنامث ١١08 ةنس ٌرفص رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي

 .[ب] نم ةدايز 0)
 .[ ب ] نم ةدايز (؟)

 . ةفرعم [ ب ] يف (

 .[1] نم ةدايز (4)



 ملسملا نب ميهاربإ نب ميحرلا دبع نب هللا ةبه ما

 دمحم نب ٌميهاربإ ٌةمالعلا ديسلا هركذ امك ةنس نوسمخو ٌعبرأ هرمع ٌميمجو فلأو

 خيشلا هللا ةبه نب ماسملا نب ميهاربإ نب ميحرلا دبع نب هللا به - 0

 ©0نعفاشلا ُيومحلا ينهجلا يزرابلا ْنبا نيدلا فرش

 نب ميهاربإو هّدجو هيبأ نم عمسو ةئمتسو نيعبرأو سمخ 0 ةنس دلو
 ّقافو مالسلا دبع ٍنباو ميدعلا نباو ًاضيأ هدجو هيبأب هقفتو « لماكلا نباو ليلخلا
 ءاضق رشابو ًادج هٌردق َمظعو [ ب781١ اورثكأف هنع ٌُسانلا ذخأو هقفلا يف نارقألا
 اهنم فيناصت هلو. قفاوي ملف ةيرصملا ٍرايدلا ءاضقل نّيُعو رّوقم نودب ةامح

 .رصتخاو ( ةعبسلا يف ةعرسلا باتك )و ٌديسفتو ةيبطاشلا ٌحرشو هقفلا يف ( زييمتلا )
 يف ٌباتك هلو (ريسيتلا ) عّيدلا لقن هرصتخم نمو نيترم ( لوصألا عماج )
 اهبرب ًءامح ٌدوس : همالك فيطل نمو . ًاحيصف ناكو يواحلا ٌحيضوتو ماكحألا

 . ساكعنالاب ليحتسي ال امم وهو . ٌسورحم

 يف ٌةمامإلا هيلإ تهتناو لئاضفلا يف كراشو ٍنونفلا لك يف عّرب : يبهذلا لاق
 لاقو . رّوصتلا ّيوق بلطلا ىلع ًابكُم ءاكذلا ّيوق « ملعلا روحب نم. ناكو هنامز
 ٌةديفملا ٌةديدعلا ٌثافتصملا هل ملعلا يف ًاخسار ًامامإ ناك : تاقبطلا يف يونسإلا
 ٍنامث 778 ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلا ءاعبرألا موي“ تام ٌةلحرلا هيلإ تراصو

 . ةئمعبسو نيثالثو

 )١( ةنماكلا رردلاو . ( 181/7 ) نونكملا حاضيإو . ( ١ا/"/8) مالعألا ) 401/4 107

 مقر *١16(. ةرهازلا موجنلاو ) 16/4" ( .٠ /؟ ) نونظلا فشكو ٠١45 ) ٠ مجعمو

 مقر 6ل/4 ) نيفلؤملا 39/41١ ( .



 مم ىيحي نب يلع تدب ةهيجو  واولا فرح

 ناطلس نب ىيحي نب يلع ثنب ةهيجو هالا

 2””ةيناردنكسإلا مث[ ةيدغصلا ] ةيراصنألا

 ةنس تدلو يدفصلاو عقار نبا لاقو ةئمتسو نيعبرأ 51* ٍةنس لبق تدلُو

 نم نيّسلجم يفارقلا نسحملا دبع نب دمحأو ساحنلا نبا نم ثعمسو ( 59)

 ٌةعامج اهل زاجأو ًاريثك ٌثعمسو هنم هعامسل يناعمتسلا نبا رفظملا يبأ ثيدح

 ( تتامو ) ""0[ ٌةريثك ] ةعامج اهنع ثّدحو ًةخيشم ٍثيدحلا لهأ عب اهل جرحخو

 . ةيردنكسإلاب ةئمعْبسو نيثالثو نيتنثا 77 ةنس بجر يف

 ٌريمأ ينسحلا هخش نب دامح ْنبا لادلا حتفو واولا مضب ىدو 607+

 (*نيدلا َردب بقلملا ةيوبنلا ةنيدصلا

 ةنس سبحلا يف هيلإ هب بتك ًالوبقم ًارعش هل دشنأو هللا لضف رب ٌباهشلا هركذ

 : هعلطمو ( /74)

 زطملا لّرتتسُي بذجلا يف مهب ْنمو ْرَمُع ينب نيبيطلا ماركلا نبا انأ

 ضفارو اهيّبلمو نس ميك يدانلا ٌدنسو يداولا ٌديس : هفصو يف لاقو

 خيرات ركذي ملو ء هقلط هقلط مث هيلع ضبق ٌاطلسلا ناكو [ 4 ] اهيصْقُمو ةضفارلا

 . هيوم
 د د +

 )١( ةيديعصلا [ب] ىف .

 نيفلؤملا مجعمو 61١1197. مقر 405/4) ةنماكلا رردلاو .(111/8) مالعألا ()

 .( ١48 مقرالا/4)

 . ريثك [ب] يف (9

 1١1١94(. مقر 1*4 505/4 ) ةنماكلا رردلاو . ( 1١1 /4) مالعألا 2



 رفظم نب دمحأ نب ىيحي  ةيتحتلا ءايلا فرح را

 ةيتحتلا ءايلا فرح
 ©0نايبلا ٌفلؤم رفظم نب دمحأ ْنب ىيحي 07

 هنإ لاقو هّدجو هيبأ ساو هيشا ركذ ىلع رصتقاو رودبلا علطم يف هل مجرت
 نم نيزّربملا ءاملعلا ٌدحأ وهو هتمجرتل ضييبو اذه ىلع ْدْزي ملو ًادوجم ًافراع ناك
 نب دمحأ نب فسوي هيقفلاك هرصع ءاملع نع هذخأ « هقفلا ملع يف ةيديزلا
 هامس يذلا هفتصم لوأ يف ةمجرتلا ٌبحاص كلذب حرص امك نامثع نب دمحم
 وأ روهزلاو ةركذتلا يباتك نم وهف ًاقلظم ناك ام 01[ هيف ] ٌتلعجو لاق هنإف نايبل
 وأ « ًاامثع نب دمحم نب دمحأ نب فسوي ٍنامزلا ملاع روهشملا يخيش * نع هّلقن ام
 رايد يف ٍروكذملا هباتك ىلع ٌةبلطلا فكع دقو ٠ راخزلا رحبلا نم هّيتسحتسا امم

 هردمتعي م مظعأ نم مهيدل راصو "1 اهريغ ]و ٌةدْصو رادو ةاعنصك ةيديزل
 كلذب حرص امك ىبحي نب ٌدمحأ ٌيدهملا مامإلا هخياشم ةلمج نمو هقفلا يف

 تبكاوكلا هتافنصم ةلمج نم نإ : لاقو « هتاقبط يف ديؤملا نب مساقلا نب ميهاربإ
 , ةئمزامثو نيعبسو سمحخ 41 ةئس هّنوم خرأو كلذ ٌريغو نايبلاو ةركذتلا ىلع

 نيفراعلا ةيدهو .( 1١19474 مقر 86/4 ) نيفلؤملا مجعمو .(195/8) مالعألا )١(
 ١715/4 ) ملعلا رجهو .( +9٠ مقر ١484/9 نغألا ضورلاو .( 505-8/6)
 .( 4 مقر

 . [11 نم ةدايز قفز

 دهشم ٌةرايز ةئم ًةرْشع ٌتالثو نيعبرأ نيكل ةنسس نابعش رهش يف يل رسين :تلق (9
 حرش دايع ةليبقو نوبلا نم ةدمح ًةرجه عماجب روزم ٌروهشم دهشم وهو هل مجرتملا
 : هّظفل ام هربق ىلع حيرض حول ىلع تدجوو

 امركم هللا يف ُتشعام هب ٌمركأف ٌمراكم تتام ٍنيدلا ٍدامع تومب
 املعتو هناز ٍيشرو ملحب ىدهلاو دشرلل َسانلا دوقي اذ نمف
 امهبم ناك ْنأ ملعلا حاتتفال نمو ًامئاق كدعي ملظلا عافدل نمو
 - امّدقملا تنك ٌتاداسلا عمتجا اذإ 6 يترسحو ٌُدامعاي يسفن فهل ايف



 يغارملا حتفلا يبأ

 . نيسح تايباب َينامرُكلا
 . تافنصم هلو هيلإ اولحرو ملعلا ٌةبلط هنم دافتساو هركذ

 . ةليللاو مويلا لمع يف

 مما ىبحي نب دمحم نب ركب يبأ نب ىيحي

 نب دمحم ِنب ىيحي نب دمحم نب ركب بأ ْنب ىيحي 0
 2"”يعفاشلا ئناميلا ىض

 نم عمس اهشيشو ميلا ُتدحم وهو ةنئامثو ةرشع كس 215 نس دلو

 ثيغلا يبأ نب دمحمو نميلاب يوخنلا َميهاربإ نب يلعو « ةكمب

 مدقتملا دهف نب ٌنقتلا هخويش ةلمج نمو هيبأب هقفتو

 اميف ددعلا ) اهنم

 خيراتلا يف ( نامزلا ٌلابرِغ )و

 ضايرلا )و ٌبطلا يف ( ةفحتلا )و ةريسلا يف ( لئامألا ُةيْغُّبو لفاحملا ٌةجهب )و

 فلز

 مهيف ٌردصاي ٌردصلا نوكي اذ نمف

 اهقتثرو مارك ءابآ ٌمراكم

 لقان غللبأ ٍهقفلا ملعل تنكو

 هّركذ مويلا ٌمئاشلا نايبلا كاذك

 هٌركذ ماشلا يفو ىصقألا نميلا يفو

 ةريغ غلبأ نايعألل حرشلا يفو

 دهاش رهدلا يف عومجملا عماجلا يفو

 ًاققحم تعمج دق باتك نم مكر

 ٌتنَوَدَف ٌتِيِجَأ دق لئاسم نم مكو

 ًاملعم اهيف تشع ًاماع نينامث

 هتوم ةليل ناوخألادهش دقل

 املُسو رودصلل ًاردص تحك دقف

 اممتم كاذ دعب نمهاهل ّتنلكو

 امكحم ًأاملع ٌناهربلا كينصتو

 ىمتنا دق دالبلا يف برغو قرشب
 امكحم ًاملع مويلا هنم ّرصم يفو

 امفيكب يردي هقفلا ملعب سيلف
 نمعاهب تالكشم تلجت دقهب

 امتغم رهدلا يف تفنص دق كنأب

 امنئنم اطخ سمشلا لمث كطخو

 امكحملا اهيف تنك اياضق نم مكو

 امون سانتلاو ران رينم رونب

 نم ثلخ لايل تسل هتافو لاق ىتح « َمشألا خماشلا دوطلا مامإلا يضاقلا حيرض اذه

 هديفح ربق ةيبونجلا ةهجلا نم هربق يليو ةئمنامثو نيعبسو سمخ 41/8 ةنس بجر رهش

 . نامجرتلاو ناتسبلا فلم رفظم ىبحي نب دمحأ نب دمحم يضاقلاو

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 .(ذ؟و/ى) مالعألا

 .( ١> الوالا مقر مثق- 4/0

 .(1؟5/1)و(؟١ 4ر50“ /عر

 نيفلؤملا مجعمو .( مقر ؟؟١/4) عماللا ءوضلاو

 نونكملا حاضيإو .(؟١/048) نونظلا فشكو

 . ( 874/5) نيفراعلا ةيدهو



 كمحم نب مساقلا مامإلا نبا نيسحلل ١ نب ىيحعي ديسلا ررخ؟

 ةلوبقم ٌةروهشم هتافلؤمو (ةباحصلا نم نيحيحصلا يف ىوٌر نم ةفرعم يف ةباطتسُملا
 . اهب نفدو ةئمنامثو نيعستو ثالث 897 ةنس يف ضّرحب ( تام )و ٌةديفم ٌةعفان

 ©”دمحم نب مساقلا مامإلا نبا نيسحلا ْنِب ىيحي ديسلا 6

 مامإلا لآ ءاملع رباكأ ٌدحأ وهو بفلأو نيثالثو سمخ 060 ةنس ًابيرقت دلو
 ع ًائيش وأ نييعتلا ىلع هتوم وأ هيلوم خيرات اهنم ديفتسأ ةمجرت هل دجأ ملو « مساقلا
 ملعأ هللاو كلذ َببس لعلو . مهدعب نمف هرصع ٌلهأ هّركذ لمهأ لب هلاوحأ نم
 ةحيحصلا ٌصوصنلا فلاخ نم ىلع هٌدرو ثيدحلا تاهمأ يف امب لمعلا ىلإ هلم
 هزكذ مّدقتملا نيدلا دعس نب ّدمحأ يضاقلل ةلاسر ىلع هب در ًافلؤم هل ُثيأر دقو
 نيقيلا ٌمراوص ) هفّلؤم ةمجرتلا ٌبحاص ىمسو ثيدحلا ةمئأ ىلع ّدرلا نمضتي
 عاب لوط ىلع لدي ٌعتمم ٌفلؤم وهو ( نيدلا دعس ِنب دمحأ يضاقلا كوكش عطقل
 ميظعت ىلع قافتالا نم َيفَخ امل حاضيإلا ) هامس ًافنصم هل ُثيأر كلذكو هفنصم
 « مدقت امب هرّهظت ببسب لقالق ه هرصع لهأ نيبو هنيب عقوو ( ىفطصملا ةباحص

 ٌرشع ّيداحلا ٍنرقلا لهأ نم وهف ةلمجلابو
 هدلومل ًالمهُم هتاقبط يف هركذ ديؤملا نب ب مساقلا نب َميهاربإ ديسلا ٌتيأر معن

 ديسلا ىلعو يماشلا يلع نب دمحأ ديسلا ىلع '")[ هقفلا ] أرق هنإ لاق هنكلو هِتافوو
 يسنعلا حلاص نب دمحأ ىلع لوصألا [أ 191 أرقو يماهتلا دمحم نب ٍنيسحلا
 هنع لخأو لاق ثيدحلا بتك يف تاياور هل ركذو نيدلا ٍدعس نب ٌُدمحأ هل زاجأو
 نيدلجم يف ( خيراتلا باتك ) اهنم ٌةليلج# ُفيناصت هل ًاققحم ًامامإ ناكو لاق ةعامج

 مولعلا عيمج يف عالطاو نكمت ىلع لدي ءوهو ( يلع نب ديز عومجم حرش )و
 ىمسملا هباتك رخآ يف اهددع دقو ةريثك تافقئصم هلو . راصتخاب الوقنم ىهتنا

 نيفراعلا ةيدهو .(117/1) نونكملا حاضيإو .( ”1١19497 مقر 91/4) نيفلؤملا مجعمو . ( 0174 مقر ؟ا00 75/5 ) فرعلا رشنو .(145/8) مالعألا )١(
 . ( 404 مقر 15١ 198/7 ) نغألا ضورلاو . ( 555/5)

 .[ ب]] نم ةدايز ةفز



 رهرجلا# دمحم هللاب ديؤملا مامإلا نبا نيسجبلا نب ىيحي ديسلا

 يف ره ام اهنم نيعبرأ ىلع ًةدايز اهنم درسو [ 87 ] ( رصعلا نايعأ يف رهزلا )
 . 2'"فلأو نينامثو فين ةنس يف نيرخآتملا ضعب هّتوم خرأو تادلجم

 هللاب ديؤملا مامإلا نبا نيسحلا نب ىيحي ديسلا

 ©””روهشملا ملاعلا يديزلا يراهشلا دمحم نب مساقلا مامإلا نبا دمحم

 عقي ملو ةراهشب دلو هنإ لاقو رّحسلا ةمسن يف ىبحي نب ُفسوي هّدلو هل مجرت

 دلو هنأ هتاقبط يبف لاقف مساقلا نب ميهاربإل عقو دق هنكلو :تلق .هتدالو خيرات هل

 فلأو نيعبرأو عبرأ ٠١54 ًةنس ةجحلا يذ رهش عبار نع هُحابص رفثسملا نينثإلا ةليل

دعس نب ٌدمحأ يضاقلا نع ذخأو ةمجرتلا بحاص هدلاو طخ نم كلذ لقن هنإ لاقو
 

رتلا بحاص ٌخئاشم نأ ىلع لدي ام باتكلا كلذ يف ٌروكذملا هّدلو ركذو نيدلا
 ةمج

 ىلإ لحترا ٍةمجرتلا ٌبحاص نإ مث روكذملا يضاقلا ٌريغ مسي مل هنكلو رشع انثا

 لادلا هاطعأو هتنبا هجّورف ديؤملا َنب ىلع ٌديسلا هّمع كاذ ذإ اهب ُديمألا ناكو ءاعنص

 ًاروهشم ناكو . ةبلطلا هنع ذخأو ءاعئصب رقتساو « ريرح رادب نآلا ىلإ ةفورعملا

 هلو هّركذ مدقتملا يناليجلا حلاص نب دمحم ميكحلا نع بطلا َملع ذخأو ظفحلاب

 هللا دبع نب ميركلا دبع ظفاحلا ةمالعلا نبا يديس طخب ةيديزلا تاقبط نم ةخسن يفو )١(

 بحاص ةمجرت ءانثأ يف فلأو ةثمئالثو مست ١7١9 ةنس ىفوتملا هللا همحر بلاط وبأ

 : هظفل ام ةمجرتلا

 (نميلا خيرات يف نمزلا ءابنأ ) موسوملا خيراتلا اهنم نيعبرألا ىلع فينت ةديدع هتافلؤمو

 (ريمح كولم يف ربعلا ) اهنمو هل ليذلاك ( نميلا ثداوح يف نمزلا ةجهب ) اهنمو

نمو نونفلا ةسمخلا يف سامتلالاب هحرشو ( سابتقالا ) اهتمو هل ةمدقملاك
 ( تاقبطلا ) اه

1١15 ةنس ىلإ (نمزلا ةجهب) هباتك يف ىهتناو ( رصعلا نايعأ يف دهزلا )و
 نيعستو عست 

رغ رهاط ريب يف هربقو فلألا دعب ةئملا سأر ىلع هتافو لعلو فلأو
 يلبقو ءاعنص يب

عنص نم ةحبسلا بابي لكوتملا مامحو نيسحلا نب مساقلا لكوتملا ةبق يلبق يتلا رادلا
 . ءا

 . [ ةرابز ] ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نغألا ضورلاو . ( 174944 مقر 17 41/4 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 187/8 مالعألا 2

 . 69١ مقر 1١90-1١95 /9 ) ملعلا رجهر .( 408 مقر 158/8 )



 يلع نب ىيحي نب نيسحلا نب ىيحي ديسلا 44
 يف اهفنص مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا ة ةديقع ىلع لمتشت ٌةموظنم
 هالوو . عومجملا يوار يطساولا دلاخخ ي يبأ قيثوت يف ًةلاسر َعمجو اهَحّرشو هتايح
 تارم جحو رافعو ٍرامذو ميري مساقلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ ٌيدُهملا ٌمامإلا
 ةنس رَّفص يف ( تامف ) ًالومحم ةراهش ىلإ 20[ لصوو ] ًاضيرم داع اهرخآ يفو

 ٌقحلا دبع نب رصان نب ٌدمحأ يضاقلا مهنم ءالبُت ٌةذمالت هلو يفلأو نيعست
 نب ٌنسحلا ٌروهشملا ٌرعاشلا كلذكو هّركذ مدقتملا يسنآلا دمحم نب ٌدمحأ ُبيدألاو
 رباكأ نم ةنوصملا ضارعألا بْلُثو ضفرلاب ًارّهظتم ناكو لبّهلا رباج نب يلع
 روكذملا نيسحلا نب ىبحي ديسلا طخب ٌثيأرو هئذمالت هتقيرط ىلع ىشمو ةباحصلا
 نب ديز عومجم) نم باوبأ فذح ىلع هُثذمالتو وه أطاوت ةمجرتلا ٌبحاص نأ هلبق
 (0[كلذ نم] اولعج مث كلذ وحنو ٍنيمأتلاو مضلاو عفرلا ٌركذ هيف ام يهو (يلع
 ديزم ىلع ٌةلالد كلذ يفو ةريبك ٌةيانجو ٌميظع ٌرمأ اذهو سانلا يف اهوتبو ًاخسُن
 لوح الف نآلا ٌةدوجوم سائلا يف اهوئب يتلا خلا هذهو بّصعتلا طْرْفو لهجلا
 :وهو رحسلا ةمسن يف هّدلو هدروأ ٌمظن هلو . هللاب الإ ةوق الو

 ارئاح سفتلا ٌرجاع ًاناهُم ًاليلذ ةناهمب يضتري ًاصخش هللا ىحل
 ارصان كيفكي شرعلا بر كبرو ةليلو و نك صخشل جوه

 نب يلع نب ىيحي نب نيسحلا نب ىيحي ديسلا 1
 ©0ةرهوجلاو ةتوقايلا ٌفنصم نيسحلا

 يفوتو هقفلا يف ( بابللا ) هتافلؤم نمو . هقفلا بتك يف ٌروكذملا ٌروهشملا
 ءاعنص عماج راوجب نفُذو ةئس نيتسو فين نع ةئمعُسو نيرشعو عمت 414 ةنس

 2(©ةجّسوعلا هل لاقي لحمب

 .[ب] نم ةدايز )١(

 . كلذك [ب ]يف ()
 .( 909 مقر 169 8- 9//١69 ) نغآلا ضرورلاو .(119917 مقر 57 /4) نيفلؤملا مجعم 22
 - هللا هظفح يرادنجلا نمحرلا دبع ِنْب هللا دبع نب ّدمحأ ٍظفاحلا ةمالعلا ىلوملا خيرات يف 22



 ممم . يلع نب ةزمح نب ىيحي هللاب ديؤملا مامإلا

 ميهاربإ نب يلع نب ةزمح ْنِب ىيحي هللاب ديؤملا ٌمامإلا

 '"'يلع نب رفعج نب يلع نب نسيردإ نب دمحم نبا

 نب يلع ٍنب بسلا نيسُحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع نبا

 174 ةنس ٌَرفص نم نيرشعو عباس ء ءاعنص ةنيدمب دلو مهنع هللا يضر بلاط يبأ

 اهعاونأ عيمج يف ذخأف ٌييبص وهو ةيملعلا فراعملاب لغتشاو «ةثمتسو نيتسو عست

 فتصو هّتارقأ قافو ٍمولعلا عيمج يف رخبتو ةينميلا ٍرايدلا ءاملع رباكأ ىلع

دلجم عبرأ يف ( لماشلا ) اهنمف ٍنونفلا عيمج يف ةلفاحلا تفيئاصتلا
 ةياهن )و تا

 ( ديحوتلاو ٍلّدعلا مولعل ديهمتلا )و تادلجم ثالث ( لوصألا ملع ىلإ لوصولا

ملاعملا )و دلجم ( قيسفتلاو رافكإلا يف قيقحتلا )و نادلجم
 اهٌعيمج هذه دلجم ( 

 يفد تادلجم [ 780 ] ثالث يف ( يواحلا ) هقفلا لوصأ يفو . نيدلا لوصأ يف

و دلجم ( رهاط ةمدقم دئاوفل رصاحلا )و دلجم يف ( داصتقالا ) وحنلا
 ( جاهنملا )

 يناعملا ملع يفو تادلجم ٠ عبرأ ( لضفملا رارسأ حرش يف لضحملا )و نادلجم

 ثيداحألا حرش ةيفملا كارل )تام و جس ( تارايخالا ونجل

اعذولاب نيثدحملا دنع ٌةفورعملا يه ٌةقيليسلاو نادلجم ( ةيقليسلا ىلع ةيوبنلا
 ين

 ًاحرش رش هلعج 21[ تادلجم عبرأ ] ( يضرلا مالك حرش يف يضولا .جابيدلا ) هلو

 ٍنب ىحي دهتجملا ةمالعلا ديسلا يفوت ( 74 ) ةنس يف « هظفل ام ( زيجولا عماجلا)

 دمحم لآ ةرهوجو ةتوقايلا بحاص ٍنيسحلا ٍنبا عمّللا بحاص ىلع نب ىبحي نب نيسحلا

 لقي ملو مئال ٌةمول هللا يف هذخأت ال أ اعرو ةمالع ناكو تافلؤملا نم امهريغو بابللاو

 ًافيث شاع يداهلا بهذم يف تاريرقتو تاليصحت هلو يوري اميف ىيحي مامإلا همامإب

 ٠ ىهتنا «رهطملا نب ٌدمحأ مامإلا بنجب ءاعتص عامجب نفد ٌةنس نيتسو

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 47/4 ) نيفلؤملا مجعمو . 4١و ١0ص مارملا غولبو 1١44(. -14/8) مالعألا ()

 .(1317 مقر 1577-1١78 /7) نغألا ضورلاو .(119/48 /7) نونظلا فشكو . 18٠001( مقر

 . [ب] نم ةدايز (9



 يلع نب ةزمح نب ىيحي هللاب ديؤملا مامإلا مك

 هلو . هّهجو هللا مرك بلاط يبأ نب ٌيلع مالك نم يضرلا هعمج يذلا ةغالبلا جهنل
 دلجم دهزلا يف ( ةيفصتلا )و دلجعم ( حاتفملا يناعمل حاضيإلا ) ضنارغلا ملع يف
 ىلع دري امع هيومتلل عطاقلا باوجلا )و ( قطنملا ملع يف ققحملا نوناقلاو )
 ةيفاولا ُثاباوجلا )و ( قلاخلا هيزنت يف قئارلا ٌباوجلا )و ( هيزنتلاو ةمكحلا
 ةلاسرلا )و ( ةمألا نع ضارتعالا نع ةمغلل فشاكلا )و ( ةيفاشلا نيهاربلاب

 نيدتعملل ةعزاولا ٌةلاسرلا )و ( بايترالاو كشلا طرف نع بابلألا يوذل ةعزاولا
 ليق ىتح ةريثكلا تافنصملا نم كلذ ُريغ هلو ( نيلسرملا ديس باحصأ بس نع
 ىلع [ ب179١ ] هفيناصت ٌُسيرارك تداز اهنأ ىورُيو . دلجم ةئم ىلإ تغلب اهنإ
 فاصنإلا ىلإ ٌليم هلو ةينميلا رايدلاب ةيديزلا ٍةمثأ رباكأ نم وهو ٠ هرمع مايأ ددع
 « ليوأتلاب قيسفتلاو ريفكتلا ىلع مادقإ مدعو ٍردص ةمالسو ٍناسل ةراهط عم

 ضارعأ نع ٌبذلا ُريثك وهو نسح هجو ىلع ةمالسلا ىلع لمحلا يف ٌةغلابمو
 اعد دقو ٠ هللا مهمحر فئاوطلا ءاملع رباكأ نعو مهنع هللا يضر ةنوُصَملا ةباحصلا
 هضراعو هُرُكذ مدقتملا رهطملا ٍنِب دمحم ّيدْهملا مامإلا توم بقع هسفن ىلإ
 نب دمحم نب ُخهطملا ُقئاولا ٌمامإلاو نيدلا جات ِنب ميهاربإ نب حالص نب يلع مامإلا
 نم يميحلا اهحرش يتلا ةلوادتملا ةلاسرلا ُبحاص روهشملا ٌحيصفلا رهطملا
 «٠ يمليدلا حتفلا يب أ نب يلع نب ٌدمحأ ديسلا هل نيضراعملا ةلمج نمو نيرخأتملا
 « هريغ ىلإ اوتفتلي ملو ةمجرتلا بحاص ةوعد ةينميلا رايدلا يف ئمانلا باجأ نكلو

 ةباجإب ٌروهشم وهو اهنم نيلّلقتملا ايندلا يف نيدهازلا نيلداعلا ةمئألا نم ناكو
 لمعلاو ملعلا نيب هل هللا عمج نمم وهف ةلمجلابو ؛ ةديدع ٌثتامارك هلو ةوعدلا
 ةئمعْبسو سمخ +6 ةنس يف تامو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مايقلاو
 هنإ نسلألا ىلع عاش امم'"”و]2 >روزَم ٌروهشم نآلا هذبقو اهب نفّدو ٍرامذ ةنيدمب

 تافالخ اهيف ( اتيب ١؟) نم ةميقس ةديصق ( ةرابز ) ةقباسلا ةقبطلا ةيشاح يف تتبثأ (
 : اهعلطم ةيعرش

 لوحتي ملو هلكالك اسرأ لهلهتملا ىدهلاو ٍةءوبنلا ٌرون
 .1 ب] نم ةدايز (؟



 محلا يرجشلا ىيحي نب حلاص نب ىيحي 0

عب رانلا هيف لمعت مل ديدحلا نم ءيش هعمو هروزي ٌلجر لخد اذإ
 ترج دقو كلذ د

 . هنيح نم تام هتّبُق تايحلا نم ءيش لخد اذإ هنأ ره رهتشا كلذكو ٌحِصي ملف كلذ

 يرجشلا ىيحي نب حلاص ْنِب ىيحي 9

 '”يلوحّسلاب فورعملا يناعنصلا مث

 بفلأو ٍةئمو نيثالثو عبرأ ١1١4 ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا يف دلو

 نع ثيدحلا يفو «هقفلا يف ءاملعلا نم ةعامج نعو هدلاو نع ذخأو ءاعنصب أشنو

و عورفلا يف عّربو هُركذ ٍمّدقتملا يسبكلا يرابلا يفطل نب هللا دبع ةمالعلا ديسلا
 كراش

 هرشابف َءاضقلا الوف مساقلا نب نيسحلا هللاب روصنملا مامإلاب لصتاو اهريغ يف

 مهيلع مدقتو ءاضقلل نيرشابملا ىلع قافف نيرشعلا نود وهو ٍةناطقو ٍةماهشو ةمارصب

 مدقتملا نمحرلا ٍدبع نب ٌدمحأ ٍةمالعلا ديسلاك دباكأ ٌءاملع هيفو ناويدلا يف ردصتو

 امل هراضحتساو ٍراجّشلا اياضقل هظفحو هئاكذ ةدوّججو هفّروصت نسحب َسانلا َرَهبو هركذ

 ءاضقلا رومأ َبلاغ هيلإ ضّوفو همّظعو هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا هبّرقف ءاهنم هذهع مدقت

 نيدل ّيدْهَملا ٌمامإلا هّذلو هدعب ماقو ( 1117١ ) ةئس يف هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا تام املف

 ءاضقلا ىلإ ةرازّولا هيلإ مضو ةمجرتلا بحاص ميظعت يف غلاب نيسحلا نب ُسابعلا هللا

 راطو هئيص رهتشاو بولقلا يف هنيه تمظعو هيلع رودت ةفالخلا ٍرومأ ٌبلاغ راصو

 هلاومأ بلاغ لصأتساو ٌيدهملا مامإلا هّبكنف ( 119/7 ) ةنس ىلإ كلذك رمتساف هذكذ

 هيلإ نودّدرتي ُسانلاو هتيب مِزلو هنع جرفأ مث ؛ ًاماوعأ ًانوجسم كمتساف .هنجسو [ "84 ]

 يف يدا مامإلا تام ىنح كلذك رمتساف تاليضعُملا يف هنرتتسيو هلع ملعلا ذخأل

 نب يلع هللاب روصنملا مامإلا انالوم 0[ هدلو ] ىلإ ةفالخلا تراصو )١1144( ةنس

 َعيمج هيلإ ضّوفو ربكألا ءاضقلا ىلإ ةمجرتلا بحاص داعأف هللا هظفح سابعلا

 ةمرُحب كلذ رشابف ةيناميلا رايدلا ةاضُق عيمج نم ٌعجرملا هيلإ راصو كلذب قلعتي ام

 نيفلؤملا مجعم . 6688 نقر ٠" - 584/79 ) رطولا لين .(161/4) مالعألا (1)

 . (917 مقر ١158/7 ) نغآألا ضورلا . ( ١8 'ة" مقر )4/٠٠١

 .[ ب ] نم ةدايز فرز
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 نم دحأل سيلو ناويدلا يف ٌرَدصتملا راصو ةميظع ةماخفو ةدئاز ٍةِباهُمو ةرفاو
 ىلع هثيغ ريقي ال هلطبأ امو هضقن يف ٌّدحأ عمطي ال همربأ ام لب ٌمالك هعم ةاضقلا
 ةصاخلا ةئهلا رومألا نم ضرعب ميف ءدواشي هل فس نيالا ناو تحس
 هيلإ مهدِشرُي امب نولمعيو هيلإ نوددرتي ًاعيمج ٌءارزولا ناك لب ةفالخلا رومأب
 نوح دق رومألاب ةيارد اذ ةسايرلل ًالهأتم رودصلا نم ًارذص ناكف ةلمجلابو
 طاحأو سائلا لاوحأ فّرعو ةكلمملاب ةقلعتملا ٍرومألا ٌميمج سرامو ٌبراجتلا
 ىف رهتشا ىتح ىتح ةرهاب ةظفاحو ٍةطرْفُم ةواكذو ٍةميظع ٍةنطِف عم ةيفرغعلا ِر ٍرومألا عيمجب
 ا لجو يلع تامر صخلا لاجسأ نم لبس بهذ اذإ نأي ساثلا
 اذهو هظفح نم لب ٠ كلذ نم قفتي ام هيف عمجُي ناويد نم ال هظفلب هبتك نينس دعب
 دنع هتلالجو رودصلا يف هتمظعل ناكو « ةيرشبلا ٍرَدَقلا ُبلاغ هنع رصاقتي ءيش
 ماظن ّلتخا تام اذإ هنإ هتايح يف لاقي ناك لب ُتفضولا هنع رّصقي لحمب روهمجلا
 . تام نأ ىلإ كلذ ىلع رمتساو « ءاضقلا ماظن نع ًالضف ٍةكلمملا

 ةميظع ٌةلْمُشو ةيديزلا ءاملع رئاسو 27[ ةمئألا ] بتك ىلع مات ٌعالطا هل ناكو
 حيحص يف ةاعنص ءاملع نم ةءامج هيلع أرقي ناك هنإف اهريغب كلذكو كلذب
 ملام يأرلا ةدوّجو ةسايسلا ٍلامكو قلخلا ٍنسُحو ٍرْدصلا ةَعس نم هيفو ع ملسم
 ًامادقإو ًامزعو ًامزح رهدلا لاجر نم هنإ ٌلصاحلاو + رصعلا لهأ يف هلثمب عمسُي
 ٌةحاجرَو ةحاصفو ًةباهمو ٌةلالجو ةسايسو ةسايرو ةربخو ًادٌدوتو ًءاهدو ًاماجحإو

 نيتئمو عست ] ٠5 ةئس بجر 7[ رهش ] نم موي لوأ يف تام املو « ةماهشو
 ٌبحاص ناك امب مايقلاب هللا هظفح هللاب ٌروصنملا ٌمامإلا يالوم ينرمأ 20[ فلأو
 نم هللا هظفح مامإلا انالوم ةمجرت يف هّتْحرش امبسح ء ءاضقلا نم هب موقي ةمجرتلا

 يف ةعومجم اهُئيأر ىواتفو ٌلئاسر «*”[ هللا همحر ] ٍةمجرتلا بحاصلو باتكلا اذه

 لآلا ةمثئأ[ ب ] يف (1)
 . [اب ] نم ةدايز (9)

 .[أ11] نم ةدايز (

 .[ ب] نم ةدايز قهز
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 ةمالعلا ضارتعا ىلع اهب باجأ ( زاوجلاو تيبثتلا ) اهامس ٌةلاسر هلو يفيطل دلجم

 هعمج يذلا يلوحّتسلا ىيحي نب ميهاربإ ٍةمالعلا يضاقلا فّلؤم ىلع ٍلالجلا ٍنسحلا

 مظنك ٌمظن ةمجرتلا بحاصلو ( بّمذملا زارطلا ) هامسو بهذملا دانسإ

 لب ٌلاصتا هنيبو ينيب نكي ملو ءالتبا ةنس وحنب هتوم لبق ّيلإ هبتك ام هنمو ءاملعلا

 : وهو 114١[ ] طق هب عمتجأ مل

 هيفو ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ىسيع يديس ىلإ هبتك ام هل مجرتملا رثن نمو )١(
 : هظفلو ء بتكلا ءامسأب ةيجوتلا

 يفاولا ئنجلل ٍريدقلا ضيفب ينتجملا .راصبألا يوذ ًءايض يديسو .راّونلا ملعلا ٌرمق يالوم

 . رافغلا حتف نم ةرفغملا تابجوم ىلإ مانألل ةيادهلا لهأ ٍةاركسلا ْلجنو . رامثألا بياطأ نم

 نب دمحم نب ىسيع روكشملا لالخلا ديمحو خماشلا ملعلاو . رودصلا ٌءافشو حولا ُحْوَر
 دصاقملا نمو . ةياغلا لمألا غولب نم هغّلبو . ةيافكلاو طيحملا هنوعب: هطاح نيسحلا

 . ماركإلا ىمنأو مالسلا لبس ىلإ ّلصوملا . ماللا ٌلضفأ هيلإ يدهأو . ةياهنلا ةنسحلا

 ىلع مالسلاو ةالصلاو . ىربك ٍةنم لكب هلاضفأ ىلع هللا ٍدمح دعبو . مارملا غولبب فورعملا

 نساحملاب نيصتخملا هلآ ىلعو . ًاردص هل حّرشو . ًاردق هل هللا عفر نم صئاصخلا بحاص

 ليلدو .نييغارلا ًةياده هلأسن هللاو . بقاوثلا موجنلاك مانألا داشرإل مه نيذلاو .بقانملاو

 اهنإف .ماملإب هعماسم نرقيو مامإلا اتالوم ةرغ ٌظفحي ّنأو .نيحلاصلا ضاير ,يف .نيحلافلا

 ةدمتسم .يعادلا ٌةدمُع وهف صالخإب ءاعدلل ةيدؤم .رصاع ٌةفالسو .رفاسُم ٌةلاجُع تردص

 نم ةرتف ٍنيح ىلع . يعاسملا ديمح ميحرب ال . مكتيعدأ حلإص نم نمؤملا حالسل مكنم

 َعملاط مكنع هللا علطأ . ةميخفلا ةفيرشلا لئامشلاو . ةميركلا قالخألا نساحم ةدهاعم

 مكماقم ىلإ رداصلاو . نيح لك يف نيعتار مولعلا ضاير يف مكلعجو . نيعلا ةرقو دعسلا

 لقن ىلع رقوتلاو « بيذهتلاو اهنم لامكإلا دعب ةرخآتملا ٍةعبرألا راصتنالا ءازجأ ةيقب ميركلا

 اهنم يقبو . بيصن ٌرفوأ ةرخأتملا نم ةقباسلا مكتيانع تاكرب نم لصحف بيرقتلاو ليمكتلا

 اهنم هناحبس رسي دقف . هيلع تاريخلا لئالدب لديو هيلإ لوصولا ريسيتب هللا رسي ٌريسي
 متلز الو يرابلا حتف يف متحرب الو . ريونتلاو ةباصإلا ُدادمتسا ىلاعت هللا نمو . ريثكلا

 انتاداس عيمج ىلعو مكيلع . ماتلا مالسلا ىنسأ ماتخلا يفو . يراقلا ةدمٌعو يراسلا َليلد

 ُنيمألا ٌلوسرلاو ممّرو مامتلا ردبلاب ىعُذُي مهنم ٍدرف لك يذلا مالظإلا حيباصمو مالعألا

 لضفلا لهأ متنأو . ملقلا سأر نم وهف روصق نم لصح اميف اوحماسف لاحلا مزع ىلع
 -  .هتمجرت يف باتكلا اذه شماه يف ىيحي يضاقلا ىلع ىسيع ديسلا باوجو . مركلاو
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 ٍدَّمصلا ةعاط يف هّفن ًالذابو ٍدلبلا يف سيردتلا يف سانلا َعفنأ اي
 ٍدّشرلاو لضفلا لهأ عّضاوت ىلع لمك نع قيقحتلا ىلوأ ٌلامج ايو
 دبألا ىلع ثلازال نميهملا بح ىف ةبحملاب يضقي ٌبلقلا هل نمو

 ٍدئسلاو قيقحتلا يلوأ نع اهرشن يف ًادهتجم ملعلا َعوبر ييحُت َتيقَب

 ٍدحألا انقالخ نم فطّللا يف تْحِرِب الو مولعلا تافآب َتُلْفْش الو

 يلوقب هّبجأف اذه نم ٌرثكأ تايبأ يهو
 ©دلبلا َةَضِيَب قافتاب ادغ نّمو ِدَنسلا ٌعفرأ يلاعملا يف هل نّماي

 دلو ىلإ دب بأ ٌريخ هءادهأ  ىتأ نيمرعكألا َنب اي ٌردلا كُماظن

 ["م4]دّقنلاو دّقنلا نيب قرفلا فرعيال رفن نع لهجلا ميدأ يِرْفَت تلزال
 ددعلا نع ًانالطَع عرشلا حراسم يف تبّتوتلا مار نم عفرت َتمدو
 ٍدمصلا ٍدجاولا عرش مساب ةسايس  ةبعلم رصعلا يف اضقلا راص كالول

 دّوأ نع ّنيدلا طوحتو ًادهاعم همسارم نم ييحُت َكِيِقُْي هللا

 © ىلإ

 ٍنب رمع نب يلع نب حلاص نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ىيحي
 ©"””يراخبلا يسيجعلا يازلا ميدقتب نامزَر نبا ةلمهملا حتفب ليقع

 نيعبسو عبس ا/الا/ ةنس يف دلو يسيجُعلاب فورعملا ةرهاقلا ٌليزن ٌيكلاملا

 . ( ةرابز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح - ١
 . 77١ص ىتاكوشلا ناويد رظنا )١(

 : هللا محر فلؤملا ناويد يف داز قفز

 ٍدِقَأالو ساقط ريغ اهلازأ ٌلضع ىجد وأ ٌبطخ نع اذ نمو
 دبألا رديبلا ماير تالكذملل تفصع نأ قابتسلا سرافلا وه نمو

 دّدللا يوذ نم عادتبال ظفاحو 2 لمك نع ٍلآلا مولعل ظفاحو
 ٍدشرلاو ٍديدستلا جهنم اوفلاخام 2 اذإ لالضلا بابرأ سور ٌعماقو

 . ١*؟ص ناويدلا رظنا

  ؟1/1"١5 ) عماللا ءوضلاو . ( 145 مقر ١ا/ا/) نايقعلا مظنو . (165/8) مالعألا (

 . ١8054( مقر ٠١١/4 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 481 مقر 5
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 نآرقلا ظفحو اهب أشنو نينس َعبرأ هم نطب يف ثكمو ةسيجع ضرأب ةئمعبسو

 ٍنباو يواوزلاو ٌفسوي نب ٌبوقعي نع ذخأف ةياَجُب ىلإ بلطلل لحترا مث ًابتكو

 يبأو ةفرع ٍنباو بيطخلا نب دمحأ نع ذخأف برغملا نئادم يف لاج مث رباص

 لخدف قرشلا دالب ىلإ لحر مث ةريثك نونف يف ٍةَّدع ٍةعامجو يشكارملا هللا دبع
 هنع ذخأ نم ةلمج نمو . مهنع ذخأو اهلهأ يقلق ةيردنكسإو َسْلبارطو سباق

 رئاسو َبّلحو ّقشمد ىلإ عجرو رازو جح مث ًٌةرهاقلا لخدو ينيمامدلا نب ٌردبلا

 ةلمج نمو ةعلاطملاو بفيلأتلاو ءارقإلل ًاديقتم ةرهاقلاب رقتساو ماشلا نئادم

 ةركذت لمعو يتادلجم عبرأ يف اهنم ٌّدحاو ةيفلألا ىلع اهبتك ةدع ٌحورش هتافنصم

 ناكو َّسرادم ةدعب سردو مامُهلا نبا ءادتبالا يف هيلع أرق نمم ناكو « دئاوف اهيف

 ربلا دبع نبال ( باعيتسالا ) نم ةباحصلا رابخأ درسي ناكف رداونلاو رابخألل ًاظفاح

 عباسلا دحألا موي يف ( تامو ) هيف ام عيمج ىلع يتأي داكي ىتح ًاولُح ًادرس

 . ةرهاقلاب ةئمنامثو نيتسو نيتنثا 857 ةنس نابعش نم نيرشعلاو

 ("'يناعنصلا يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب لع ْنب ىيحي 1

 موي ٌةوحض دلو هدلاو ةمجرت يف هبسن ٌمامت مدقت دق باتكلا اذه فّلؤم وخأ

 ءاعنصي فلأو ةئمو نيعست ١١4١ ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا

 ًءاعنص اعنص عماجب نآلا نيردصتملا 2")[ م خئاشملا ] نم ةعامج ىلع أرقو اهب أشنو

 202 نب ديعس ٌةمالعلاو هٌركذ مدقتملا يدوّملا يلا ٌيلع ] نب دمحم ةمالعلاك

 هقفلاو قطنملاو يفرصلاو وحنلا بتك نم ٌةدع أرق دق نآلا وهو « نيرخآو يديشرلا
 ٌلابقإو ٌطاشنو ٌةبغرو نأشلا اذهب ٌةلماك ٌديانع هلو « لوصألا تارصتخم ٌضعبو

 هلاثمأ ُبلاغ اهنع ولخي أل يتلا تاتلفلا نع ناسللا ظفحو ٌةناصّرو ةعاطلا ىلع

 ٌعونقو ٍتْنَس ٌنسحو ٌداقنم يقئاقحلا كاردإ ىلإ هكفو ٌداَقو ٌنْهذو ةلماك ةباجنو

 )١( مقر 1188 - ؟5؟4//41) ملعلا رجهو . ( هال» مقر "910/7844 /؟ ) رطولا لين 5 ( .

 )١؟( ب ]1 نم ةدايز [.

 دمحأ [ ب ] يف فرفز .
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 . نيلماعلا ءاملعلا نم هلعجو فراعملاب هيلع هللا حتف فاصوأ ٌنساحمو ٌفافعو

 ىيحي نب نسحلا ةمالعلا ديسلاك ءاملعلا رباكأ نم ةعامج ىلع أرق اذه دعبو

 نب نيسحلا ٍةمالعلا يضاقلاو « محشم دمحم نب هللا دبع ٍةمالعلا يضاقلاو يسبكلا
 يف يلع أرقو « ٍرصعلا ءاملع نم راصو ٍداهتجالا مولع يف دافتساو ّيغايسلا دمحأ

 ةيثيدحو ةيريسفتو ِةيلآ ةددعتم مولع يف َةَبلطلا ءىرقُي نآلا راصو اهزيغو يتافنصم
 ينم عمسو ٍثيدحلا بتك نم اهّريغو تاهمألا ينم عمس دقو اهريغو تاهمألاك

 بتك نمو كلذ ٌريغو وحنلا يف ّيضّرلاو امهيشاوحو َلّوطملاو ٌيرشخمزلا ٌريسفت
 ديؤملا مامإلل ديرجتلاو ىسيع نب دمحأ يلامأو « يداهلا مامإلل ماكحألا .: لآلا

 « راّرجلا ليسلا يتافلؤم نم ينم عمسو . كلذ ريغو نيسحلا ٍريمألا ءافشو « هللاب

 حتف ىمسملا يريسفتو « نيصحلا ٍنْضحلا ةدعب نيركاذلا َةَفحّتو « راطوألا َليِنو
 ينع ذخأ دقو اهريغو « ريسفتلا ملع نم ةياردلاو ةياورلا ينف نيب ّمماجلا ٍريدقلا

 هيلع لمتشا ام عيمج يف هل ةماعلا ةزاجإلاب كلذ ُثدكأ مث عامسلا قيرطب مولعلا

 يلام ٌعيمجو يتافنصم ٌعيمجو ( رتافدلا دانسإب رباكألا فاحتإ ) هتيّمس يذلا يباتك

 ١ ىوصُقلا ةياغلا ىلإ مظنلا ٌدّيج هتايحب عّنمو هّدئاوف هللا رّثك وهو ءارثنو مظن نم

 نم ٌدرفو « نمزلا تانسح نم ٌةنسح وهف ةلمجلابو « ٌدئارف ٌدئاصق كلذ نم هلو
 ةمالعلا 754٠[ ] يضاقلاك ًاقباس هّتركذ نم ريغ ٌحويش هلو « نميلا ٍرَطق دارفأ

 يضاقلاو عورفلا يف هيلع أرق هنإف هللا همحر انْجيش يزارحلا دمحم نب دمحأ

 ٍةمالعلا يضاقلاو وحنلا يف هيلع أرق هنإف يلكهبلا دمحأ نب نمحرلا ٍديع ةمالعلا

 ةمالعلا انديسو « ٍلوصألاو وْحنلاو قطنملا يف هيلع أرق يسنعلا دمحم نب ٍنيسح

 نب دمحم ةمالعلا يديسو وحنلا يف هيلع أرق هللا همحر ٌيروُبَحلا دمحم نب ىبحي

 هداز مولعلا نم ريثك يف عّرب دقو وحنلا يف هيلع أرق ديز نب دمحم نبا ٌبرلا دبع
 . ؟9ًآلامك كلا

 . فلأو نيتثمو نيتسو عبس 7577 ةنس ناضمر يف هل مجرتملا يقوت مث 222
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 (07نيدلا رع ُيناعنصلا ُيناميلا

 دادغب ىلإ لحترا مث ٍنميلا خئاشم ىلع أرقو ةئمتسو نينامث 58٠١ ةنس دلو

 لاغتشالا رثكأو ةريثك مولع يف عّربو رايدلا هذه ءاملع ىلع أرقو ٌتاسارُخو ماشلاو

 هيلإ ريشي يذلا وهو «يولعلا ةيشاحب ةروهشملا هّتيشاح فئصو فاشكلاب

 رّكذو ٌٍيدفصلا همجرت دقو « يولعلا لضافلاب ةراتو ىنميلا لضافلاب نورخأتملا

 ةنماكلا رردلا يف رجح نبا هرّكذي ملو (744) ةنس يف ماشلا ىلإ مهيلع همودق
 َربق نإ لاقي هنأ رودبلا علطم ُبحاص ركذو نيروهشملا رباكألا نم هتاف نمم وهف

 نميلاب ةروهشملا عضاوملا ٍدحأ يفرشألا قرشلا نم بّجللا ةهجب ةمجرتلا بحاص

 هنأ خيراتلا ىلع نيعلطملا ٌُنضعب ركذو لاق . يبلوشلا بجللا ٌلهأ هيّمسيو لاق

 مامإلا ةريس ُفّلْؤم بجللا يف يذلا لعلو ةحرّشلاب ةريبكلا هتلحر نم ًالفاق تام
 : هّلوق روهشملا ٍرئاسلا ةمجرتلا بحاص رعش نمو . ملعأ هللاف حالص نب يلع

 يتاقوأ سردلاب اقرغتساو ّيابص المش دق حاتفملاو لّصفملا نإ

 [ب14١*] يتانعإو يذك ىلع ساسألا عم ًةنوآ فاشكلا ٌئئافلا قفاو

 تالاقملاو ينع تاماقملا ٌركذ ْغَدو ضيرقلا ن نيواود نع لست الو

 تادايزبلا م جيرختو نيئياجلا يف بعت نم ٌتينعام ٌملعي هللا

 تايرهبألا مث ٌيديمعلا يأر ىلع يفالخلا نف يفو لوصألا يفو
 تاراشإلا حرسش ىلإ ٍنويعلا حرش نم رّبعأ يزارلا رحبأ يف ُتضخو

 تابثإو وحم يف ُتفرصت مكو | خت نم ُتْححص مكو ُتخسن مكو
 تاياورلا يف اوقافو تاحلاصلا يف ًامُدُق اوزّرب ًاخويش ٌتيقل مكو

 تاّيحو ينيذؤت براقع ىوس | يرمع يف تلّصح امب ٌثتدفتسا امف

 مقر 59/19 ) ةاعولا ةيغبو .(644/7١؟) نوئنظلا فشكو .(177/48) مالعألا )١(

 . ( 5719/50 نيفراعلا ةيدهو . (ا١م١6٠ مقر ١١١/4 ) نيفلؤملا مجعمو اا

 .(45١1#6و 144٠ /7؟ ) نوئظلا فشكو
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 تايآ ٌيدوف ىلع ٍبيشَملا ٍطخخو نم ينثرأ دق يَّدَشأ نس نآلاو
 تادابعلا ضرف نم تافام ءاضتث ىلع نيعُي ًاقيفوت لأسأ هللاو

 تائيطخلا مل يف ينقّوغو - يفحص تدّوس يصاعم نم ةبوتو

 تايشعلاو يودُش يف ٌمفطم يل اهب غوسي ام رهد ٌهبصُع كلتف
 يارقملا دوعسم نب ديمح نب نسح نب دمحم ْنِب ىيحي 7

 2"يهذم ّيديزلا آبسن نجَحذملا يثراحلا ادلب

 مغرم ٌَدمحأ نب دمحم مهنم « ةعامج ىلع أرقو ةئمعستو نامث 404 ةنس دلو

 مهثيغو ٌيعفاشلا 20[ ءىرقملا ] ركب يبأ ٌنب دمحمو ٌنارهب ىبحي نب دمحمو
 نم ةعامج هنع ذخأو « ٌلئاسمب هلأسو يمئثيهلا رجح نبا ّيقلو ةكم ىلإ لحرو
 اهنمو ©!( [ رارغملا ] ٌلباولا ) هامس رامثألا حرش اهنم ٌتافنصم هلو ءاملعلا

 ٌةهزن )و هُحرشو ( ضئارفلا ٌحمابصم)و ( حيضوتلا )و هححرشو ( حتفلا )
 . ةئمعلستو نيعست 44١ ةنس بجر يف تامو ( راظنألا

 رمع نب حالف نب ديعس نب دمحم ْنِب ىيحتي 4

 «2ينابقلاب فورعملا يعفاشلا يرهاقلا يسبعلا فرشلا

 ةرهاقلاب [ 594١ ] ةئمنامثو نيرشعو عبس 51 ةنس ةرخآلا ىدامُج ىف دلو

 نيرخآ نع ذخخأو ةعامج ىلع عبسلاب التو ةريثك تارصتخمو نآرقلا ظفخف

 نونكملا حاضيإو 1481١75(. مقر ١١5/5 ) نيفلؤملا مجعمو .(8/4) مالعألا )١(

 ..(5ةةو دلو :5 40/١

 .[ ب] نم ةدايز (؟

 . رازغملا [ ب ] يف 6

 مجعمو 1١١١90(. مقر 548- 747/1١ ) عماللا ءوضلاو .(178/48) مالعألا (5)

 حاضيإو .( )079/5  01٠0 نيفراعلا ةيدهو . ( 181١1 مقر ١١/4 ) نيفلؤملا
 . (184/ ) نونكملا
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 بلطو يّلحملا ٍلالجلاو مامُهلا ٍنباو ينيقلُبلا مّلَعلاو يوانُملاو رجح نبا ظفاحلاك

 نع ذخأو رواجو محو ّيحلاصلاو يديشرلاك خويشلا ىلإ ددرتو هسفنب ثيدحلا

 ( مانألا ٍريخ ةريسب مانألا ىرْشُب ) اهنم تافنصم هلو دهف نب ٌيقتلاو يغارُملا

 ( ةيربلا ريخ حدم يف ةّيضملا ُبكاوكلا )و ( لوسرلا حدم يف لوؤّتملا ٌةيغب )و
 جاهتبالا )و ( ملسم ىلع معْنُملا ٌحتف )و ( نسحلا قلخلا نم نسحلا عومجملا )و

 دازو نونججلا دح نم برق ىتح ٌساوْسَو هل ضرَعو . كلذ ُديغو ( جاهنملا ىلع

 . ةئمعست 4٠١ ةنس ةجحلا يذ يف تام ىتح هلاح ٌَعّضْعضت ىتح كلذ

 نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم ْنب ىيحي ديسلا 6

 (37يناعنصلا دمحم نب مساقلا مامإلا نبا

 ّدحأ ناكو هريغو هقفلا يف كراشو ءاملعلا نم ةعامج نع َءاعنصب ّملعلا ذخأ

 عم ءيش رمألا نم هديب نكي مل هنكلو ةاضقلا سيئر ناك لب ةيمامإلا ةرضحلا ةاضق

 ريغ فالخلا ليلق ًاروقو ًانكاس ناكو . يلوحّتلا حلاص نب ىيحي ةمالعلا يضاقلا

 كلذ دارأ ولو تاموصخلا لصف يف ةرطخلا رومألل ًامحتقم الو ةسايرلل ٌبتحم

 ُبلاغ ناكو . هئس ولعلو مامإلا لآ نم هنوكل ٌةميظع ٌةلوصو ٌديوق دي هل ناكل

 ٌةكرب هيفو « ىضرملا ةاوادم يف ءاعنص يف هيلع ٌلّوعملا راصو بطلاب هلاغتشا

 دق لب « ًارجأ كلذ ىلع ديل نكي ملو ئفشُي الف آضيرم وادي نأ ّق ٌةرهاط

 تاجالعلا يف ٌثتايرجام هلو ءارقفلا نم ريثكل ٌرادقمو ةميق اهل ةيودأب حمسي

 ٌضرم هعم لّصح ًالجر نأ تاقثلا ضعب هب ينربخأ ام اهنمف ٌسانلا اهفساوتي

 ًازمغ عباصألاب اتزمُع اذإ ثيحب ةبالصلاو مظعلا يف اتراص ىتح هادّضع ْتَمِروو

 ٍةمجرتلا بحاص ىلإ يل ُربْخُملا بهذف دْبَأ كلذل رهظي الو امهيف لُخدت ال ًاديدش
 اذه لاقف وه ام ضرملا اذه نع هلأسف ثلاث موي تومي اذه لاقف كلذ هل فصوو

 )١( نيفلؤملا مجعمو . ( هله مقر 400-10 /؟ ) رطولا لين ) ١١4/4 مقر 181157( .

 مالعألا )159/4( ,



 نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم نب ىيحي ديسلا م45

 ٌبرقع اهْئغدلف قرعلاب ثّولتتو هّسآر رشابت يتلا هتوُسْدَلَق عضو هنأ هّيبس ٌضرملا
 كلذ لزنتف قرعو هسأر ىلع ًةوسنلقلا كلذ دعب عضو مث مسلا نم ٌءيش اهيف راصف
 نم هركذ امك رمألا ناكف ءّتّيم كشال وهف نيدّضعلاب نقتحاو ٍرعشلا ٌماسم يف
 ٌبطلا ّملع ْذْخأي مل هنأ عم ُبئارغو ٌبتاجع كلذ نم هلو . ضيرملا كلذ توم
 ملو ٍةسرامملاو ٍرّركتملا بيرجتلاو ةعلاطملاب هئدئاف تناك لب نيروهشم خويش نع
 هنأ يعالطاب ىق قفتا ام ةلمج نمو . هيلع سانلا ُفّشأت رُثك ثيحب هّلثم هّدعب فلخي
 بحاص ىلإ تبتكف ٌديدش ٌصّلقتو .نطبلا يف ٌحافتنا هللا همحر دلاولا عم لصح
 هب طلخي نأ دعب درو ءام بّرشي نأ نُئسحي 2076 هنأ ] باجاف كلذ هل ُفِصأ ةمجرتلا
 نمل حّلصي امنإ ءاودلا اذه يسفن يف تلقو كلذ نم ُتبجعف نطق [11411 رب
 ل رم ل نأ كسمهو ةدوربلا نم الإ نوكي ل نبا اتناو اردوحم ناك
 ثحاص ءاودلا نم هفصو امب هُتفّرعف تومي نأ هيلع ٌتيشخ ىتح هّضرم دازف دلاولل

 ذئنيح هّرمع نأ عم خافتنالا ُرثأ بهذو هتعاس نم ّيِفشف هبرشو هاعدتساف ةمجرتلا

 1 ١ ةئس بجر رهش ةزق يف ةمجرتلا ٌبحاص تامو «ةنس نيعبسلا وحن يف
 , 0[ فلأو نيتئمو ىدحإ ]

 )١( نم ةدايز ]1[.

 : هصن ام ( ب ) شماه يف (؟)
 نم لحرو ّرشع َتلاثلا ٍنرقلا لئاوأ يف ًابيرقت دلو يمورلا يلع نب ىيحي ةمالعلا يضاقلا
 هقفلا يف اهخئاشم ىلع ّملعلا بلطو ءاعنص ىلإ روضَح لامعأ نم مور تيب ةيرق هنطو
 ٍةمالعلا يضاقلاو يدوّسلا دمحأ نب دمحم ةمالعلا يضاقلا ىلع أرقو ةيلآلا مولعلاو
 نب نيسح ِةمالعلا يضاقلاو ٌبرلا دبع ِنِب دمحم ةمالعلا ديسلاو ٌيناكوشلا يلع نب ىبحي

 نم راصو ٍنهذ ةقوو ٍمُهَف نسُحو قيانع عم دافتساو 2 ءالؤه ريغ ىلع أرقو يسنعلا دمحم
 ىلع أرق اهب امكاح راصو مالسإلا خيش دنع نم هتهج ةاضق يلو مث ملعلا لهأ نايعأ
 يفو ةيفاكلا ىلع يضرلا حرشو هيشاوحو لّوطملاو هيشاوحو فاشكلا يف مالسإلا خيش
 ةداد يبأ ننس يفو نيحيحصلا يفو لوحفلا داشرإ هامس يلا فلؤمو ريدقلا حف هريسفت
 ةمالعلا يضاقلا مالسإلا خيش خيش دلو مهتلمج نم هنع نوذخأي ٌديمالت هل راص دقو كلذ ريغو
 - 1 . هظفلب راصقتلا نم ىهتنا . يناكوشلا دمحم نب ٌنيلع
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 أشنو ريسيب اهدعب وأ ريسيب اهلبق وأ فلأو ٍةئمو نيتس ١١٠ ةنس ًابيرقت دلو

 ّلهأ كلذ يف قافف ةحاسملاو بّوضلاو باسحلاو ضئارفلا ملعب لغتشاف ءاعنصب

هل نكي ملو كلذ يف هيلع ًالايع ٌانلا راصو ٌدحأ هيف هئراشي ملو هب دّرفتو هرصع
 

 عملا اذه يف هس لك ناك نكلو بلطلا ىلإ هجون دق هنأ عب امل علا ذه ريب

 ضعب يف هيرتعي ةياغ ىلإ ردصلا ٌميلس راكذألا ُديثك ٌمضاوتم ٌعيشاخ لجر وهو

 هللا هافاع مث هبابش مايأ يف ٌنونج هعم لصح دق ناكو [ 97 ] ٌةطرْفُم ٌةَدِح لاوحألا

 عم كلذل هّردص قيضي امب ديلا ٍتاذ ٌليلق هنكل ريخلا ىلع ًابظاوم لاز امو كلذ نم

 7[ ملع ] يف يخيش وهو « ٍناحتما ٍديزم دعب هب موقي ام هللا رّسيو هتلئاع ةرثك

 . ةحاسملاو ٌبْرضلاو اياصولاو ضئارفلا ملع هنع ٌتذحخأ

 ةميظع نتف هببسب ثراث (1117) ةنس ناضمر ٍرهش رشع عبار ةليل يفو

 يضفرلاو طرفملا لهجلا عم عيشتلاب رّهظتي نمم ٍةلودلا لهأ ضعب نأ كلذو ةاعنصب

 : هصن ام ًاضيأ شماهلا يفو ا

 ءاعنص يف نينئاكلا نيروهشملا ةداسلا نم ٌشفخألا دمحم نب ىيحي ٌةمالعلا ديسلا

 ةعامج ىلع أرق ليلقب اهدعب وأ اهلبق وأ بفلأو نيتثمو عب ةنس يف ًابيرقت دلو نابكوكو

 هيف ّيقب مث ٌنابكوكب ءاضقلا ّيلوو لضحو دافتساف ِةلآلا مولع يف ًءاعنص ءاملع خئاشم نم

 يضرلاو فاشكلا يف هيلع أرقف ٍمالسإلا خيش ىلع ملعلا بلطو ءاعنص ىلإ داعو ًامايأ.

 ريغو ريدقلا حتف هريسفت يفو رارجلا لبسلا هِفّلؤَمو ىقتنملا ىلع هحرش يفو امهريغو

 نيتثمو نيعبرأو نيتثا ةنس يف تالق امايآ هيف َيقبف نابكوك ىلإ داع مث هتافلؤم نم كلذ

 تاموصخ لصف يف مالسإلا خيش هل نذاف ءاعنص ىلإ داعو هيف ٌءاقبلا هل بطي ملو بفلآو

 ةّيئس ٌدئاصق هيف هلو مالسإلا خيش ش ىلع بلطلا ىلع ٌبكأو اهماكح نم هيلإ دّرو نم

 لو قاقسل رؤصتلا لح هكذا يم مهل نسح نعذلا قد هو يب يلب للاسر

 هظفلب راصقتلا نم ىهتنا . هل حصص امب لمعي اهب لمعلاو ةلدألاب ٌلْعُش

 . (41 مقر 018/١ ) ملعلا رجهو . ( 0717 مقر 5014/5 ) رطولا لين )١(

 . هملع [ ب ] يف قفز
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 ءاملعلا ُدباكأ هيلع دعقي ناك يذلا يسركلا ىلع ةمجرتلا ٌبحاص دعقأ ًانطاب
 ديسلل ( بوركلا جيرفت ) باتك ةماعلا ىلع يلمُي نأ هرمآو ظعولل نورّدصتملا
 نكلو هّهجو هللا مّرك يلع بقانم يف وهو هركذ مدقتملا لكوتملا َفُسوي ِنِب قاحسإ
 فّلسلا ضعب بس ىلإ كلذ زواج لب "6 هيف 1ام ىلع ةمجرتلا ٌبحاص فقوتي مل
 ىلإ نيبستنملا ةلودلا لهأ ضعبل ةظاغإلا دصقل كلذ ىلع هلمح نم ضرغل ًةقباطم

 ٍبرُلا ىلع ةتفاهملاو ايندلا ىلع ةسفانملا نم نيلجرلا نيب امل ِكلذ لك ةيمأ ينب
 يسركلا ىلع نعللاب خّرصي ٍةمجرتلا ٌبحاص ناكف ماطُحلا عامج ىلعو ةلودلا نم
 ٌرظنلا وه مهروضح ٌببسو « مج ٌعمج مهو ةماعلا نم هيدل رّضحي نم هعم خّرصيف

 يف بغري نمم اوسيلو هب مهدهع دعبل يسركلا ىلإو عمشلا نم جَرسُي ناك ام ىلإ
 ةمجرتلا ٌبحاصف اذه عمو خارّصلا عفتريو ٌجَهرلا رثكيو ٌعماجلا ّج ٌجتري ناكف ملعلا

 ًاشحاف ًانحل نحليو ًاريثك ًافيحصت فّحصي لب ئنعم الو ًاظفل باتكلا يف ام ميقي ال
 يف ناك دقو ٠ قاوسألا يف اهب نورواحتيو ةماعلا اهداتعي يتلا تارابعلاب رّبعيو
 دجسم يف اهَرْكذ انمدق يتلا ةفصلا ىلع مهيلع يلمُيو مهعم عمتجي مايألا رئاس
 سانلا ٌممجم وه يذلا ًءاعنص عماج يف كلذ نوكي نأ دارأف نيدلا حالص ٍمامإلا
 انالوم كلذ غلب املف هب ٍرْماظتلاو بلثلاو ٍنعللا رشن دصقل ميلعتلاو ءاملعلا ٌلَحمو

 نب ٌليعامسإ ٍديسلا فاقوألا لماع ىلإ هنم ًةراشإ لعج هللا هظفح رصعلا ةفيلخ
 نيدلا حالص دجسم 1[ ىلإ ] مجري نأ ةمجرتلا بحاص رمأي هنأ يماشلا نسحلا
 ىلإ كلذ َعّلِبي نآ ةنذآملا سيئر متاح نسحم ّنب ٌدمحأ ةيقفلا ٌروكذملا ٌديسلا رمأف
 نم ٌةعامج مهعمو ةداعلا ىلع ةليللا كلت ةماعلا رضحن هغلبأف ةمجرتلا بحاص
 مل املف « ةماعلا نم ُلهجأ هنإف مهيلع هقالطإب مسالا اذهب ٌملظلا عقو نيذلا ءاهقفلا
 يف اوراث ء ِءاشعلا ةالص لبق وهو كلذل داتعملا تقولا يف ةمجرتلا ٌبحاص :رضحي

 نم مهيلإ مضنا مث ءاشعلا ةالص ةماقإ نم اوعنمو نعللاب مهتاوصأ اوعفرو عماجلا

 . [أ11 نم ةدايز )00



 نم اوجرخف ةماعلا ٌرئاس مهب ىدتقا مث ضفرلاب ٌرِتسَتم وه وأ ةلودلل لقد هسفن يف

 مث ةفلؤم ًافولأ اوراص دقو ءايحألاو تاومألا نعلب عراوشلا يف نوخرصي عماجلا

 ّيماشلا نسحلا نب نب ليعامسإ ديسلا تيب مث هومجرف متاح َدمحأ هيقفلا تيب اودصق

 ىلإ هودصقو اهوحنو تاقاطلا نف ًاريثك اورسك ىتح كلذ يف اوطرفأو هومجرف

 دقو نورُعشي ال ثيح نم برهو هللا هاجتنف هلْ نوديري ٍنيدلا يفرش مامإلا ةسردم

 كاذ ذإ نحنو يتيب ىلإ عماجلا نم برهف متاح َّدمحأ هيقفلا َلْثَق اودصق ًاضيأ اوناك

 ءاؤه مزع كلذ دعب مث ءاملعلا نم ةعامج روضح عم ىقتنملل يحرش يف يلم

 هُرْكذ مدقتملا ٍريمألا ميهاربإ نب ىلع ديسلا تيب ىلإ مهُّددع فئاكت دقو ةماعلا

 يف ُببسلا ناكو ًامَّرُخ اوكتهو ًءاسنو ًالافطأ ٍتويبلا هذه يف اوعزفأو هومجرو

 ملو عماجلا يف ظعولل رذصتي مايألا كلت يف ناك هنأ روكذملا ٍديسلا تيب مهمجر

 نب نسحلا ريزولا تيب ىلإ نوخّرصي مهو ًاعيمج اومْزَع مث «ٌاناَعل ًايضفار نكي

 ناتيبلاو هّركذ مدقتملا شنح يلع نب نسحلا ريزولا تيب ىلإو يفلُعلا َنامثع

 رخآلا هيب مجررو بسنلا يومأ هوك لوألا تيب مجر ُببسو امهومجرف نارواجتم

 نم ٌةعامج دهصف شنح نسح هقفلا تيب امأف ضفرلا نم ًايربتم ةنسلاب آرهظتم هُنوك

 تيب امأ , مهنم ًةعامج اوباصأو هنع اوقّرفت ىتح مهومجرو هحطس ىلع هتبارق

 عبرأ وحن كلذ ىلع اوًرمتس او [ 79 1 ًاديدش ًامْجر هومّجرف نامثع نسح هيقفلا

 ملف قدانبلاب مهل ُيمرلا م َعقوو هباوبأ حتف يف اوعّرشو هنومدهي اوداك ىتح تاعاس

 عازفإلا درجم الإ سيل يمرلاب ٌدوصقملا ذإ دثأ مهيف كلذل ْرّهِظي مل هنوكل اوّمكتي
 وباحصأ لضعبو [ ب١4١ 1 هللا هظفح ةفيلخلا دالوأ ٌنضعب راغ كلذ دعب مث مهل

 لسرأ رخآلا مويلا يفو ٌرفاك الو ٌنمؤم هلعفي الام اولعف دقو اوفكتاف مهوُمكف

 ٍةماعلا ةروث نم ٌميظعلا ٌفوخلا لصح دقو ءارمألاو [2١١ ريزولل ] هللا هظفح ٌةفيلخلا

 هيلإ ٌتْلصوف هللا هظفح يل لسرأ كلذ دعب نمو مهنيب ٌةرواشملاو ٌدوارتلا لاطو

 نم ٍةعامج سبحب ٌةردابملا ّباوصلا نأ هيلع ٌتْرشأف ينراشتساف هللا هظفح

 ) .)0١ءارزولل [ ب ] يف .
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 وه نم مهيف َسانلا نأ مهماهبإو ماوعلا ىلع شيوشتلل عماجلا يف نيردصتملا
 الإ هب ٌةوصقملا سيل نعللا نم هب نورهاظتي امب ٌرهاظتلا نأو ةرثعلا نع ٌفرحنم
 ُبلط الإ اهيلع مهل ٌلماح ال يتلا تالايخلا نم اذه َّوحنو نيفرحنملا ةظاغإ
 ٌليعامسإ ٌُديسلا كلذ يف مهدشأ نم ناكو . ةماعلا ىلإ ُبّبحتلاو ةسايرلاو شاعملا

 ٌةّدَح هيفو ًابكرم ًالهج ٌالهاج هنوك عم ًادْلج ًايضفار ناك هنإف يمعنلا نيدلا رع نبا
 يف اهيلميو ةضفارلا بتك نم ٍتافلؤم عمجي راصو نونجلا نم عون ىلإ هب يضُفت
 َرباكأ نأ مهمهويو نيملسملا قيرفت يف ىعسيو هنم ٌلهجأ وه نم ىلع عماجلا
 َنايعأ هيف ركذي ًاباتك عمج لب ههجو هللا مرك ًايلع نوضفبُي ٌةبصان مهتايعأو ءاملعلا
 وهف اذه عمو . ٌةبصان مهيّمسي ةراتو ٌةيْنُس مهيمسي ةراتر مهنع َسانلا رّفتيو ءاملعلا
 وه لب . ثيدحالو ريسفت الو عورف الو ٍلوصأ الو يفرص الو وحنب يرديال

 انف فرعي ٍةمجرتلا بحاص نكل ةيملعلا فراعملا نع لطعتلا يف ٍةمجرتلا بحاصك

 تافلؤمل ٍةعلاطملا درجم الإ ًائيش فرعي الف اذه امأو انمدق امك ملعلا نونف نم
 ٌُدحأ وه دخآ ّلجر نيلجرلا هبشيو .هنم ٌلهجأ مه نيذلا مهوحنو ةيمامإلا ٍةضفارلا
 بتك ضعب ىلع ٌحالطالا هلام ْسأر ماغْرِض همسا هللا هظفح مامإلا انالوم ٍديبع
 دّعقي اذه راصف «ةباحصلا رباكأ نم مهريغو ءافلخلل بسلا ىلع ٍةلمتشملا ٍةضفارلا

 ُببس يه ٌرومألا هذهف « هنم ٌلهجأ وه نم ىلع ةباحصلا ٌبس يلمُيو عماجلا يف
 ةعامجو ءالؤه سبحب هللا هظفح مامإلا انالوم ىلع ٌثرشأ املف «هّركذ انمدق ام

 رضح نم نيب فيرشلا هماقم يف ٌضيرعلا ٌليوطلا ٌفالتخالا لصح مهلئامي نمم
 وهف هلهأو ضفرلا ىلإ ًالئام مهنم ناك نم نأ فالخلا أشنمو « ِهئارزوو هدالوأ نم
 عفدنت ال اهنأو « باوص هنأ ملعي وهف كلذ فالخ ىلع ناك نمو ءاذه ديريال

 هظفح هيلع تر رش مث ركذ نم سبح ىلع هللا هظفح انالوم مّمصف «كلذب الإ ٌةنتفلا
 هنم لكلا ٌثحبلا عقوف َليعافألا كلت لعف نمو مجرلا هنم عقو نم عبتتي نأ هللا
 رهش َةيقب ُثحبلا لاز امو ٌديقلاو ّسبحلا عووُأ مهنم دم هنأ نيبث نمف « هّصاوخ نمو
 ماسالا بلط ٍلاوش بار ناك املف ٠ ةريثك ةعامج سبحلا يف لصح ىنح ًاناضمر
 مث ًاحايم ًابرض اوبرَضو هتقاط تحت اوحطُبف مُجرلل نيرشابملا ءاهقفلا ُهللا هظفح



 ل ىيحي نب ليعامسإ نب رهطم نب ىيحي ةمالعلا ديسلا

 ًءاعنص لهأ نم ةماعلا ٌرئاس يناثلا مويلا يف بّلط مث سبحلا 227[ ىلإ ] اوداع

 ىلع "”[عفادملا] تبرّضو نيلوألاب لعُف امك مهب لعفف مجرلل نيرشابملا مهريغو
 ىلإ مهنم ةعامجب لسرأو ٍديدح لسالس يف اولعُج مايأ دعب مث مهنم ٍةعامج روهظ

 ٌديسلا م مججرلا ريثابي مل نمم مهيفو َناَرمك سبح ىلإ ةعامجو علْثَز سبح

 ديدشتلا يف َّدحلا زواج هنأ كلذ ٌُببسو « مدقتملا يمعنلا نيدلا ّرع نب ٌليعامسإ

 ِكلسملا اذه يف "1[ ههباش ] نمو ةمجرتلا ٌبحاص امأو « انمدق امك « ضفرلا يف

 ديسلا فقولا لماع كلذكو هعم نمو وه قلطأ مث نيرهش ًوحن سبح هنإف
 متاح ٌدمحأ ةيقفلاو ٌريمألا ميهاربإ نب يلع ٌديسلاو يماشلا نسحلا نب ٌليعامسإ

 اهّرش هللا رهقد ٌةنتف هذهف ةلمجلابو ءمهعم اوقلطأو ةعامجلا عم اوسبُح مهنإف

 ثبركلا مظعو ٌبطخلا دتشاو ُسانلا فاخو ٌبولقلا تلجو نأ دعب عقاولا مزحلاب

 ّدحأ نوكي نأ يف ةمجرتلا ٌبحاص لوع ٍةنس وحنب ٍةعقاولا هذه دعبو .لوطي اهُحرشو
 لّصحي امب شاتعي راصو هل ُتْنِزَأَف يدل رّضحي نم ةلمج [744] نمو عرشلا ٍناوعأ

 . هللا ءاش نإ هيف ناك امم هل ُديخ كلذو 7*2[ اهوحنو ]1 قرولا ريرحت ةرجأ نم هل

 نب ىيحي نب ليعامسإ نب رهطم نب ىيحي ةمالعلا ديسلا 640

 2”.ساقلا نب نيسحلا

 ىلع ملعلا بلطو بفلأو ةئمو نيعست ١١9١ ةنس ىلوألا ىدامجج رهش يف دلو

 هلو هتقبطو محشم دمحم نب هللا دبع ٍةمالعلا يضاقلاك ًءاعنص خياشم نم ةعامج

 .[1] نم ةدايز فق

 عفارملا [ ب ] يف قفز

 . ههباشي [ ب ] يف (*)

 . [ ب ]] نم ةدايز (©)

 . فلأو نيتئمو نيعبرأو عبس 1417 ةنس يف هل مجرتملا ةافوو 2(

 نيفراعلا ةيدهو .( 0417 مقر )41١١/7  4١5 رطولا لينو )1١795/8(. مالعألا ()

 ١74 /# ) نغألا ضورلاو 1415١(: مقر ١١9/4 ) نيفلؤملا مجعمو . ( 55/5)

 .(ة؟؟ مقر
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 هيبأ دج ناك امك فاصنإلل ٌةبحمو ليلدلاب ٌدّيقتو ملعلاب ٌةمات ٌةلْغّشو ةريثك تاعامّس
 يفو هيشاوحو دضعلا يف ّيلع أرقي ةمجرتلا هذه ٍريرحت لاح وهو . ًابيرق ٌروكذملا

 ٌفاحتإ ) ىمسملا يفلؤم يفو ىقتتملا ىلع يحرش يفو هللاب ديؤملل ٍديرجتلا حرش
 يراردلاب ىمسملا هجرشو ( رردلا ) ب ىمسملا يفلؤم يفو ( رتافدلا دانسإب رباكألا

 يئاسنلاو ٍملسمو يراخبلا يفو مصاوعلاو يرابلا حتفو هيشاوحو فاشكلا يفو
 ريغو لّوطملا يفو وحنلا يفو ّيضّولا يفو نآرقلل يريسفت يفو أطوملاو هجام ٍنباو

 ّيلع ٌتاءارق هلو . كلذ ريغو يذمْزّتلاو دواد يبأ ننس يف ّيلع ٌثاءارق هلو كلذ
 هفلس جهنم ىلع وهو ٌلئاسمو ٌثاحبأ هلو « كلذ ريغو يذمّتلاو ًدواد يبأ نئس يف
 دلع هيفو ء ٌُبيطلا ُديثكلا وهو هل هوفّلخ امي ىّمكتلاو ةلودلا لامعأ نع دعبلا يف

 ًاملع دادزي ِتقو لك يفو « هلاثمأ نم لاجرلا يف هللا داز ةدايسو ٌمراكمو مه

 ٌتيأر دقو ٍرْضعلا لهأل م مجارت لمع يف نآلا وهو «راقوو ٍتْمَس َنئمُحو ًالضفو

 ينلأس دقو ٍةديج ٍناعمو ٍةنيصر تارابع عم هباب يف ًاقئاف كلذ ٌتدجوف اهنم ًاضعب
 ٌلودج هلو « ىواتفلا تاعومجم ىف ىه ٌلئاسرب اهيلع ٌتْبِجأو [أ57١ 1 تالاؤسب

 ٍراعشألا عومجم يف ٌةدوجوم ىلإ هثابتاكمو « ٌةقئار ٍناعمو ٌةقئاف ٌراعشأو ًادج ديفم
 حّوريو امسألا فئشي ام اهئم ٌثركذل انه ناكملا ٌقيض الولو « ىلإ ةبوتكملا
 . "9كلذب ٌقيقح وهف ةلوطم ًةافوتسُم ةمجرت هل رّرحأسف ةدّملا يف هللا دم نإو ءعاّبطلا

 نامثع نب دمحم نب دمحأ ْنِب فسوي سم

 2©”ريهشلا فنصملا يديزلا يناميلا

 نميلا راطقأ عيمج نم هيلإ نولحري ٌةبلطلاو الث نم ٍنيعلا ةرجهب ًارقتسم ناك

 ةغلب ) هتافلؤم نمو فلأو نيتئمو نيتسو ٍنامث 774 ةئس لاوش يف هل مجرتملا يفوت مث )١(
 . ( مارحلا هللا تيب ىلإ ةلحرلا يف مارملا
 . ( ةرايز ) ةقباسلا ةعبطلا ةيشاح

 نيفراعلا ةيدهو .( 18: مقر ١47/4 ) نيفلؤملا مجعمو .(1؟5/8١) مالعألا (9)

 . ( 955 مقر ١/0 ١1/0 /# ) نغألا ضورلاو . ( 5655/50



 4 ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نبا فسوي ديسلا

 دالب نم سيق ينب مْرِصب هِفلس ٌنكسم ناكو ةيعرشلا مولعلا عيمج + يف هنع نوذخأيف

 ةركذتلا ىلع ( ضايرلا ) اهنمو ( راصتنالا رصتخم ) اهتم دفان ٌثافنصم هلو ناش

 ىلع ٌقيلعت هلو ماكحألا ٍتايآ ريسفت يف ( تارمثلا )و عمللا ىلع ( روهزلا )و

 يأ ةرخافمو ٌةسفانم ىبحي نب دمحأ مامإلا ٍةذمالتو هتذمالت نيب ناكو « تادايزلا

 فشك يف ررُغلاو رهاوجلا ) ةمجرتلا بحاص تافنصم نمو . ًاملع ٌمسوأ نيلجرلا

 ةحاسملا يف ( قيقدتلا ٌةعانصو قيقحتلا ٌناهرب )و ضئارفلا يف ( ررّدلا رارسأ

 ٠ ةئمئامثو نيثالثو نيتنثا 417 ةنس ةرخآلا ىدامجج يف تامو « برضلاو

 ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا ْنبا ٌفسوي ديسلا - 8

 "دمحم نب مساقلا مامإلا نبا

 فلأو نيتسو ٍنامث ٠54 ٠ ةنس ىلوألا ىدامجج ٌرشع َسداس ءاثالثلا موي دلو

 مارو هثيص راطو هّركذ لهتشا ىتح مولعلاب لغتشاو « ةفالخلا رجح يف يبرو

 ٍديؤملا هيخأ َةافو دعب هسفن ىلإ اعدف بهاوملا بحاص يدؤهملا مايأ يف ةفالخلا

 هترضنب نوموقيس مهنأب نالْوَخ ٌلهأ هبتاك مث : كمآ هل متي ملف ٌليعامسإ نب دمحم هللاب

 قرص هل لاقي لحسب رمف ( طرب لبج ) ىلإ باعذلا مف هل او ملف مهيلإ جرخف

 َعْبَس وحن ٌّيدهملا هنجسو كلانه هيلع ضبّقف ٍةاعّيملا يضعب هب ىعسف ةضورلا ٌيقرش

 : ءانيع اهُّمسا ةيراج يف هنمف ٌنسح ٌمظن هلو. « ًةنس ًةرْشع

 انيس اهّتّرط تزربأدق يتلا ةففلل وار ٌبرو

 انون اهل يكحي بجاح نم بجاع اهتقير ىلإ ٍداص

 انيِش امك ءاج دق ميملاك ٍمَسِنَم عم ماللاك اهُمَدصَو

 انييبتو احا ضيإ موري اهفصو نع لأسي انءاج نَع

 [ "945 ] انيع لق دخلا فيك مسالا اه اهبلا كاذ فيك اًيحملا فيك

 يطعأو اهب هّردق عفترا نيسحلا نب مساقلا ةلود ٌةيلكوتملا ةلودلا تناك املو

 )١( مقر 417 115/9 ) فرعلا رشنو . (؟18/4١) مالعألا 501( .



 نساحملا وبأ لامجلا يدرب يرغت نب فسوي 4

 ناك مساقلا نب ٌنيسحلا هللاب ٌروصنملا مامإلا هّدلو ماقو ٌلكوتملا تام املو . هّقح
 ىلوألا ىقامج يف نارمع يف تام لب لئاطب رَفظي ملو هيلع نيجراخلا ةلمج نم
 بلطي هركذ ةلابتو هردق ةلالج ىلع ًانحتمم ناكو فلأو ةئمو نيعبرأ 118٠ ةنس
 صرُفلل بكرت نودب ةفالخلا

 نساحملا وبأ لامجلا يدْرَب يرفت نب ٌففسوي -
 ©0ةيرصملا رايدلاب يكباتألا نبا :

 نع ذخأو ٌةريثك تارصتخم ظفحو « ةئمنامثو ةرْشع ثالث 417" ةنس ٍلاوشب دلو

 ىنتعاو ّجحو مهريغو هاش ِبَرَع نباو مساق ٍنيزلاو يجايفاكلاو ينُمّشلاَو ينيعلا
 مجارت تادلجم تس يف ( يفاصلا لهنملا ) اهنم ٌتافنصم هلو « ثداوحلا ةباتكب
 ةنطلسلا يلو نميف ةفاطللا ٌدروم )و ّرصمب ِكارتألا ةلود نم مجغعُملا فورح ىلع
 ءامسألا يف تافصلا ٌةيْلِح )و يبهذلل ( ةراشإلا ليمكت يف ةراشبلا )و ( ةفالخلاو
 ٍمهولاو طلخلا نم ٌريثك اهيف هتافلؤم نإ هتمجرت يف يواخسلا لاق دقو ( تافصلاو

 ًاعبتتم هّئمجرت لاطأو هيلع ّطحلا نم رثكأ دقو «ملغأ هللاف هيرصاعم نم وهو
 . ةئمزامثو نيعبسو عبرأ 87 ةنس ةجحلا يذ َسسماخ ءائالثلا موي تامو هتاطلغل

 نب دوعسم نب نسحلا "”[ نب ] دمحم نب نسحلا ْنب ففسوي - 1
 © يعفاشلا ُيومحلا نساحملا وبأ ٌلامجلا هللا دبع نب يلع

 الاثا/ ةنس ةجحللا يذ ٌرشع ثلاث يف دلو ةيروصنملا بيطخ نباب ٌفورعملا

 1١94(. مقر 8*9 ١9/٠١" ) عماللا ءوضلاو ” 4 نري © قفل مالعألا )00(
 مجعمو )5/١1-58(. ةرمازلا موجنلاو 9١8”7(. "ا١ا//0) بهذلا تارذشو
 . ( 188141١ مقر ١45/4 ) نيفلؤملا

 .[ ب1 نم ةدايز (9)

 عماللا ءوضلاو .( 7١٠0 مقر ١00/15 ) ةاعولا ةيغبو .( مه /4) مالعألا (0
 . ( 188197 مقر ١١5 164/4 نيفلؤملا مجعمو . ( 1181 مقر 5١9 - ممم
 . ( 689/5) نيفراعلا ةيدهو . ( مال /7) بهذلا تارششو



 و كلملا دبع نب فسوي نب نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي

 ءاهبلا نع نيلصألا يف ذخأق اهريغو ًةامحب لغتشاو ةئمعبسو نيثالثو عبس

 ٍةغللاو وْحنلاو . امهريغو يكّشلا جاتلاو ينُصحلا يبقتلا نع هقفلاو « يفيخألا

 ثيدحلاب لغتشاو « ّيكلاملا ّيِمْخَّللا يناه نبا نع ٍنايبلاو باسحلاو ضئارفلاو

 هتافنصم نمو . فنصو ىتفأو سّردو مولع ةدعب ًاقراع ناكو « لّصحو عمسف

 ضئارف ٌحَّرْشو ٍرابك تادلجم تس يف ( ماكحألا ثيداحأ حرش يف مامتهالا )

 ةخيشم هيلإ ثهتناو ّنسح ٌمظن هلو يطغُم نبا ةيفلأو دلجم يف ّيعزفلا جاهنملا

 َبأد رجح ُنبا لاقو نارقألا قاف : رجح نبا لاق . ٌمانلا هيلإ لحرو هدالبب ٍملعلا

 حّرشو « مولعلا نم اهريغو ةيبرعلا يف هتارقأ قافو رّهّمو زيمت نأ ىلإ لّصحو

 : هرعش نمو ( مامإلا رصتخم مامتهالا )

 يداحلا ىمجلا ناكس مساب ادح اذإ يداصلا ٌمرْغملا ٌماهتسملا لذعُيأ

 يدانلا نم يدانلا برق دقو داعب هب ّرِضَأ قوشعم دَجو اوركتت ال

 داسجأ نيب ءانت ُو كضيالف  ثتفلتئاو ٌحاورألا تفراعت اذإ

 يداب انملا قف يف دعسلا ٌبكوكو  ْتَّفَّصع دق لصولاب اضرلا حاير اذه

 21[ ديج مظنو ] ٌةريثك ٌةذمالتو ٌةديدع ٌثافلؤم هل : همجعم يف رجح نبا لاق

 ٠ ةئمئامثو عست 805 ةنس لاوش يف ةامحب ( تامو )

 نب كلملا دبع نب فسوي نب نمحرلا دبع يكزلا ُنِب فسوي 5
 (”يّرملا [ با4؟ ] لصألا يبلحلا رهازلا يبأ نب يلع نب فسوي

 عيبر يف دلو فيئاصتلا ُبحاص ظفاحلا كيبكلا ٌمامإلا نيدلا ٌلامج جاجحلا وبأ

 ريخلا يبأ ٍنب ٌدمحأ نع رثكأف هسفنب بلطو ةئمتسو نيسمحخو عبرأ 504 ةنس ٍرخآلا

 يدنكلاو دْزَربَط نبأ باحصأ نم مهوحنو يراخبلا نب رخفلاو الع ٍنب ملسملاو

 ٌيوونلا هخياشم نمو « خيش بفلأ وُحن هٌّحياشمو ازجألاو لاوطلا ٌبتكلا عمسو

 . [ ب ] نم ةدايز قحز

 موجنلاو . ( 11371 مقر 41١ 451/4 ) ةنماكلا رردلاو . ( 790 - 55/8) مالعألا )١(

 . (الا/-ال١٠/5 ) ةرهازلا



 كلملا دبع نب فسوي نب نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي 14

 ةغللا نقتأو اهريغو ةيردنكسإلاو ّبلحو ٌّرصمو نيمرحلاو ماشلاب عمسو
 املو « ةيفرشألا ٍثيدحلا ٌراد اهنم سرادمب سّردو ثيدحلا يف رّخبتو فيرصتلاو

 بفقاولا طرشب قحأ نآلا ىلإ ثينُب نيح نم اهلي مل ةيميت نبا لاق اهسيردت ىَلو
 . هنم ظفحأ ٍنأشلا اذه يف ًادحأ ٌثيأر ام : يبهذلا لاق . هنم

 ثحبو ةيعفاشلا عم ٌةرظانملا هل تعقو امل اهنأل ةيميت نبا ببسب ةرم ّيذوأو

 ٌُبحاص عرش كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت امك يناكلمّرلا ن نباو يدنهلا ّيفصلا '”[عم]
 ىلع ّدرلا كلذب ًادصاق [ 7471 يراخبلل ٍدابعلا لاعفأ قلخ باتك أرقي ةمجرتلا
 كلذ غلبف ءاذهب نودوصقملا نحن اولاقو ُء ءاهقفلا بضغف ةيميت نبال نيفلاخملا
 نجسلا نم هجرخأو ذئموي ةيميت نبا هّجوتف هنجسب رمأف ذئموي يعفاشلا يضاقلا

 ("0[ ملكتي ] نم نأب داني نأ ُبئانلا رمأو هنع جرقأ مث ديعأف ٌُبئانلا بضعف هديب
 سمخ هب ثّدحو هنامز يف رهتشا (لامكلا ٌبيذهت) هتافنصم نمو .لتقُي دئاقعلا يف
 هل اومجرتو باكألا هنع ذخأ دقو « ًادج ديفم ٌباتك وهو (فارطألا باتك)و تارم
 مهُملعأو مجارتلل سانلا ظفحأ هنأ هتمجرت يف سانلا ديس نبا لاق . ادج هومظعو
 هنإ لاقو ٍةمْحَض فاصوأب هفصوو هيلع ءانثلا لاطأو « َمجاعأو براعأ نم ةاورلاب
 ٌحيحص انعمس : يدقصلا لاقو . ماملإو ٌةفرعم ضئارفلا يف هلو ٌمامإ ةغللا يف
 يدنع ام ءىراقلا لوقيف ءىراقلا ىلع دري ناكف ٌرضاح وهو يجيت ديسلا ىلع ملسم

 امك اهيف َدَجوي نأب امإ ٌةخسن هديب نمم رضح نم ضعب يّرملا قفاويف ُتأرق ام الإ
 ٌةخسنلا ام : هل تلق هنم كلذ ردك املو ةيشاحلا يف وأ هيلع ًافيضُم ّدجوي وأ لاق
 فيرصتلا ًاصوصخ ةيبرعلا يف هّلثم َنايح يبأ دعب َرأ ملو : لاق .تنأ الإ ةحيحصلا

 كولملا نم ال نيثدحملا ريغ مجارت رضحتسي لاجرلا ةفرعم يف هعّسوت عم نكي ملو
 ديناسألا َدقانو ظافحلا متاخ ناك يبهذلا لاقو ءءابدألاو ةاضقلاو ءارزولا نم الو

 ٌةنيكسو ٌمركو ٌءايح هيفو :لاق ءانتالكشُم ٌمجرمو انيالِضعُم ُبحاص وهو ظافلألاو

 .هعم[ب ]يف )١(
 . ملكت [ب] يف 20



 4. نساحملا وبأ لامجلا نيهاش نب فسوي

 ٌرشع َيناث تبسلا موي تامو سانلا نع ٌعامجناو لّمجتلل كرتو ٌةعانقو .ٌلامتحاو

 35 ةئمعْبسو نيعبرأو عبرأ /44 ةنس َرَفص

 دمحأ يبأ ريمألا نبا نساحملا وبأ لامجلا نيهاش ْنِب فسوي - 095

 27يفنحلا يرهاقلا يكَركلا اغبولطق يئالعلا

 818 ةنس لوألا عيبر نماث نينثإلا َةليل دلو رجح نبا ظفاحلا ٌطْبس ئيعفاشلا مث

 ناهربلا ىلعو ًاريثك ٍروكذملا هّمأ يبأ هدج ىلع عمسو . ةئمنامثو نيرشعو ٍنامث

 دوجلا يبأ ىلع نونفلا يف أرقو نيرخآ ٍةعامجو ناطقلا نب ردبلاو رصح نبا

 ءازجألا بتكو خويشلا ىلع رادو بلطلا يف نعمأو يديشرلاو يلحملا لالجلاو

 رذقلا ٌفيرعت )و ( ظاّفحلا مجعمل ظافلألا ٌقنور ) اهنم تافنصم فنصو َقابطلاو

 ينامكرتلا ءالعلل ثيدحلا مولع يف ( بختنملا حرش بجتتنملا )و ( رذقلا ةليلب

 ءاجرلا ٌعولب )و ( ةلاسرلا ثيداحأ جيرختب ةلالزلا يفاص نم نآمظلا ىَوِر )و

 حرشب ماركلا ةحنم )و ( ماعلا بطخب ماعلا ٌحفنلا )و ( ءاجهلا فورح ىلع بطخلاب

 تادلجم عبرأ يف ( سيردإ نبا عابتأ مجعمل سيفنلا ٌعمجملا )و ( مارُملا غولب

 يف ٌيواخسلا امأو « قافرلا هتاَفلْوَم تلقانتو قافآلا يف هُدُكَذ راط دقو . كلذ يغو

 ٌبحاص مجرتف هنارقأو هيرصاعم يف ةفولأملا هتدعاق :ىلع ىرجف عماللا ءوضلا
 درجمل لب كلذ بجوي ببسل ال 0[ ضاقتنالا ]و بابّسسلا ٌيضحم وه امب ةمجرتلا

 وه امك لاوحألا ضعب يف طّلغي وأ رجح نبا ٍظفاحلا هّدج ىلع ضرتعي ناك ِهنوك
 . ةئمنامثو نيعستو عست 444 ةئس يف ( تام )و رشبلا أش

 )1١( مقر 179 ) نايقعلا مظنو .(174/8) مالعألا 7٠١ ( . عماللا ءوضلاو ) ٠١/5١7 -
  77نيفلؤملا مجعمو .(1 مقر )١74/5 مقر ١4144119 نونظلا فشكو
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 . صاقتنالا [ ب ] يف (؟)



 يتابكوكلا يداهلا نب يلع نب فسوي 404

 ©7يناعنصلا مث ينابكوكلا يداهلا نب يلع ْنِب فسوي -

 ٍنايبلا رهوجي لّصفملا حداصلا قوط ) فّئصم ديجُملا ٌرعاشلا ٌبيدألا يضاقلا
 هبلاغ عجسب ©" آعّجسُم ] هلعجو ةمامحلا يف رعش نّم لكل هيف مجرت ( حضاولا
 هلو ( مالقألا رق ٌحراوبو ماهفألا رّكِف حناوس ) هفيناصت نمو . ةدوجلاو ةغالبلا
 رعش ٌناويد هلو ( ةدومحملا ةريسلا يف ةدوصقملا ٌةيغبلا ) اهاّمس ةيزمه ٌةديصق

 بدألا يف عّرب هنأل ه هرصع لهأ عم نحم هل ثرج دقو ( فسوي ٌنساحم ) هامس

 ضعب عم رفاسو ًرارم سبححو « ناسنإلا عون نم لبن نم نش اذهو َنارقألا قافر
 هيف عفش مث هلتقب رمأ ىتح مالكلا يف ٌةعجارم هنيبو هنيب ىرجف ديبز ىلإ ] ءارمألا
 نم طقسف رامح ىلع لمُحو قلطأف ٌتوملا ٌفراشو ًادمكو ًاظيغ ضرمف سبُحو

 تامف هتيب ىلإ لصو ىتح دّلجتو « ناحتمالل ًامامت هيدي ىدحإ ترسكلا ىتح هقوف
 : اهيف لوقي يتلا [ 917 ] ةديصقلا همظن نمو

 َجٌران دق ٍةَوسملااذشو جلبت دق ينامألا ٌقلف
 جَسْجَس ههضر حور بهو َروُخلا بهو دق ٌرهدلاو
 جربت امل هطورم ل ضف "”[ رحب ] ٌعيبرلا ىتأو
 [أ14] جهبأو ىهبأ امف اين دلاهمودقل ثفرحخزت

 جّوضي مل يفراطملا يد ْرَوْزرل حبصأ ٌوجلاو
 جربْرُم هُسبالمّر_ر_ضَخ  ٌريمهاز كاز ٌضورلاو

 ٌدساح هلضف ركنأ نإو . ةورذلا يف هّرعشو ,ةرغ اهّلك ةليوط ٌةديصق هذهو

 مجعمو .(765 مقر 4١7 - 405/# ) فرعلا رشنو 018 هم مالعألا 22(
 نغألا ضورلاو . ( 559/5) نيفراعلا ةيدهو . ( 184ا/ال مقر ١ا//4 ) نيفلؤملا
 . ( ة81/ مقر اىمرعر

 . ًاعيمج [ ب ] يف 22

 . قايسلا هيضتقي امك . . . لضف ٌرجي هباوص: (؟)



 4 ٍيجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي

 ةقرسب هفصوو ( رمسلا بيط ) يف يميحلا هركذ دقو ءادحاج هّقانم دحجو

 نأ الإ مهللا ديري امب ّيتأي نأ ىلع ٌردتقم هنإف كلذ نم ًاردق لجأ وهو راعشألا

 ٍنرقلا لهأ نم وهو ء هتافو خيرات ىلع ْفقأ ملو « ًارارطضا ال ًارايتخا كلذ نوكي

 (رصاعلا ةوفص ) يف ٌيزومُرجلا هميظعت يف غلاب دقو ًادلوم ال ًةافو ٌرشع يناثلا

 ١١١18 ةنس يف ( هتوم ) خيرات ىلع ُثفقو مث ٌقيقح هب وه امب هيلع ةانثلا لاطأو

 | . فلأو ةئمو ًةرشع ّسمخ

 '''يفنحلا ُيديِبّرلا ْيجاجزملا نيدلا ٍءالع نب دمحم نب ٌفسوي 0

 اهلبق وأ فلأو ٍةئمو نيعبرأ ١١4 ةنس ًابيرقت دلو . ظفاحلا ٌُدنِسُملا انُحيِش

 مولعلا يف عّربو هّدلاو مهنمو اهئاملع نع ذخأو ديبزب أشنو « ريسيب اهّدعب وأ ريسيب

 رهش يف َءاعنص ىلإ دفوو همايأ رخآ يف ٍدانسإلا ءاول ٌلماح راصو ًةياورو ٌةيارد

 هل زوجي ام عيمجب ًاظفل ينزاجأو هنم ٌتعمسو هب ٌُتعمتجاف ( 17817 ) ةنس ةجحلا

 اهل ٌبتاكلا ناكو ّيلإ اهب لسرأو و هنطو ىلإ هلوصو دعب ةزاجإ يل بتك مث هُثياور

 خيشلا ٌديناسأ هنع هيورأ ام ةلمج نمو «ًاريرض هتكردأ ينأل هرمأ نع هيخأ نبا

 هدج نع هيبأ نع اهيوري وهو ممألاب ىمسملا هُرْكذ مدقتملا يدرٌكلا ميه اربإ ظفاحلا

 خبشلا نع هيبأ نع ًاضيأ اهيوريو عامسلا ٌةقيرط هذه ميهاربإ خيشلا نع نيدلا ءالع

 دقو هدالوألو ةمجرتلا بحاص دجل زاجأ ميهاربإ َميشلا نأل ةزاجإلاب ميهاربإ

 هتلمش نمم ةمجرتلا بحاص ٌدلاوف ميهاربإ خيشلا طخب ةزاجإلا كلت ىلع ينفقوأ

 لبق تناك نيدلا ءالعل ٌميهاربإ خيشلا نم ًةزاجإلا نأ هللا همحر ينربخأ هنكل ةزاجإلا

 يف فالخلا ىلع ًالزنتم اهب لمعلا نوكيف ٠ هل مججرتملا ٍدلاو دمحم هدلو دوجو

 ثالث 1١1 ةنس يف ةمجرتلا بحاص توم ناكو ء دجويس نمل ةزاجإلا زاوج

 . هللا همحر بفلأو نيتثمو ًةرشع

 . ( 98٠ مقر 451 450/7 ) رطولا لينو . ( 18 مقر ٠١7/5 ) ملعلا رجه (1)
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 نم هل نأو ةينامثعلا ةلودلا يف ءارمألا مظعأ نم هنأب ٌرابخألا انيلإ تلصو
 ّدحأ ماع يف لصوو « ةميظع ٌتاحوتف هلو هريغل نكي مل ام ج جنرفإلا دالب يف داهجلا

 دمحم ديسلا ) هل لاقي لجر ةاعنص ىلإ بفلأو نيتئمو رشع ينث ")و ] ٌرشع
 ةمجرتلا ٌبحاص نأ انربخأف « ةضراع ٌةوقو ٌةقالذو ٌةحاصق هلو ( يموؤلا يجباتكلا
 ةرازولا مورلا ٌناطلس هآلو مهلقاعم نم ٍريثك حتفو ىراصنلا داهج نم هعوجر دعب

 ٌناطلس هالو املف : يوارلا لاق ٠ ةنطلسلا رومأ عيمجب ٌمايقلا مهدنع يهو ىمظُعلا

 ممئرمأ عجرت نيذلا ارزولا بلطف ةنطلسلا راه نمص ىل تع رف ل هول
 نم ريثك يف ناطلسلا مالعإ مدع يف طيرفتلا ىلع مهبتاعف مظعألا ريزولا ىلإ
 ٌلجر ناطلسلل ناكو ءاعيمج مهقانعأ برض مث مهيلإ يتلا دالبلا يف ةعقاولا قوتفلا
 ةمجرتلا بحاصل لاقف هُديغ اهيلإ لصي ال ٌةميظع ٌةلزنم هدنع هلو هسلاجيو هب رخسي

 نأ ءانعم رسلا يف آمالك [ 7943 ةرازولا هلو نأ دعب ناطلسلا راد نم هجورخ دنع
 كلذ قنُع برضب لاحلا يف ٍةمجرتلا ٌبحاص رمأف ًاريزو هلعج يف ناطلسلا َبْعَر
 دق هل لاق مث ؛ بضغلا ٌُديدش وهو هاعدتسا ٌناطلسلا غلب املف « تبرُصف ة ةرخشسملا
 انالوم اي لاقف ة ةرخسملا ينعي نالفل كلتق ُببس امف ءارزولل كلتق يف ةجولا انفرع
 هلوق ةحص ملعأل هتلتقف ةرازولا يف كدنع يل ىعس هنإ يل لاق ق قئاملا اذه ٌناطلسلا
 يذلا ٌدهعلا اذهو اهيف يل ةجاح الف هلثم ةنواعمب ةرازولا ينتيلو امنإ تنك نإف
 ٌلتق ينّرضي الو َسأب الف اهل ًالهأ ينوكل كلذ ينتيلو تنك نإو « هذخ لإ هتذهع
 وحن ةرازولا يف ّيقب مث ناطلسلا ٌبضغ كلذ دنع نكسف « كيلع يرتفملا اذه لثم
 ناطلسلا نم بلطف ٌيوبنلا ٍربقلاو بفيرشلا مرحلا ةرواجم يف بغر مث «نينس عبرأ

 يه ٌةيالولا هذهو ةفيرشلا ةنيدملا ديالو كلذ عم هيلإ لعجيو ٠ ةدُج ردنب هيلوي نأ
 ٍددعو ةريثك شويجب لصو كلذ َيلَو املف ةدابعلل غّرفتي نأ دارأ هنكلو هرادقم نود

 0 ل « نميلا خيرات نم ماع ةئم ١ باتك رظنا قل

 .وأاآ ب ]] يف )0



 كلذ ةدج ردنبو ةيوبنلا ةفيرشلا ةنيدملا ريمأ اشاب فسوي

 فوخلا نم نبي ملو اهلوحامو ةنيدملا تّتِمأ ىتح نيدرمتملا عمقو ةميظع
 مامإلا انالوم ةرضح ىلإ ٌباتك ( 11١5 ) ةنس يف هنم لصوو هّضعب الو هنوداتعي ام

 ةقيقح الو هللا هظفح مامإلا انالوم نم ٌباتك هيلإ لصو هنأ هيف ركذو هللاب روصنملا

 : هباتك ٌةروصو نيلعتفملا ٌضعب هلعتفا هلعلف كلذل

 نونمؤم انأ ىفكو مكو . العو لج هيلع ةءانث يصح ال ًادمح هلل ٌدمحلا

 هللا يف دهاج نّم « هراوج يف نحن هللا لوسر انينسو انديس ىلع مالسلاو ٌةالصلاو

 ٌناوضر هللا ةاضرم ةاغتبا مهسفنأ اولذب نيذلا هيحصو هلآ ىلعو . نيقيلا هاتأ ىتح

 . نيعمجأ مهيلع هللا

 هجول ًاصلاخ اتيلإو انل قيدصلاو هللا يف بحملا ىلإ هيدهُّتو كلذ يدبُت (دعبو)
 ًاسورحم ناكو .نميلا راطقأ يف ٍنمزلا مامإ ميظعلا نّمتؤملا بألا لئمألا ّلجألا . هللا

 مكملعن يذلا , مكيلع مالسلا دعب . نيمألا ٌيبنلا ةمرحب . نّردو ملأ لك نم ًارهطمو

 ةطبارلا يه اذبح اي . ةيمالسإلا ةوخألاو ةقباسلا ةبحملا نم اننيب امل ريخ لك وهو هب
 ةسوحنملا ةفئاطلا عئاقو ٌمالعتساو انل ٌةحصْفم ٌبتك مكفرط نم انيلإ ثمدقت ٌةيوقلا

 حاضيإ انم متبلطو [ب١"4] ةيربلا ريخ ٍلمحم هاجب مهلذخو هللا مهرّمد . ةيواسنرفلا

 ٠ نيدلا ةرصن يف نينيعُم مهضعبل نينمؤملا نأو . ةيزيلكنإلا بفئاوط َلاوحأو مهْئُملا

 . نينمؤملا ٌرصن انيلع ًاقح ناكو نييبتلا مكحم يف لاق امك . نيبقرتم هللا دعوأ املو

 مكيلإ َباوجلا انددعأ . كلذ مكنم انملع نأ املف . نيرظتنم ةيلعلا ٍةلودلا دادمألو

 . ةسراد مهرايد هللا لعج . ةسنارفلا ةفئاط نأ وه . كلانه امع مكانملعأو ًاعيرس

 . قافآلاو ٌرْضم رهقب اوّدعتو .قائيملاو ٌميدقلا َدهعلا اوضقنو اوفلتخا . ةسكان مهممالعأو

 فئاوط نم مكاتأ نمف « مالسإلل ٌبْحَصو ٌةيوق ٌةطبار مهنيبو اننيب زيلكنإلا ُففئاوطو
 زيلكتإلا انؤاقدصأو مارملا هوغلَبُت الو .مامجلا ّسوؤك هوعّرج .ماثللا ةيواسنرفلا

 ّيلإ درو ام نيحو اذه . ىولحلا براشمو ٍتاوهشلا معاطم نم . ىوُْهُي ام مهوطعأ

 7[ نأش ] مهل ٌتحرشو ةيلعلا ةلودلا ىلإ يعابتأ صاوخ نم ٌتلسرأ مكباتك

 )١( ب ] نم ةدايز [.



 ةدج ردنبو ةيوبنلا ةفيرشلا ةئيدملا ريمأ اشاب فسوي 9
 .نينمؤملا مكناوخإ عم مكمادقإو . نيدايملا يف مكتعاجشو . نيدلا يف مكتبالص
 . نتماو لضفت دق مكليع هللا هب اميف قطن نم قّدص امك . نيلفاغب متسل نيظقيتم
 . مكفاصوأو مكلاوحأ ٌةيلعلا ٌكلودلا تملع نأ دعبف ( نمي ُناميإلا نأ ])
 نم . مكباتك باوج ّيلإ اولسرأو . مكلوق ىلع مكعنُص اوركش هيلع متنأ امو
 دْدصلا روهمجلا ُدبدم «نآلا ماتخلا ٌريزو وهو ةينامثعلا ٍةيلعلا ةلودلا بحاص
 ' دي ىلع اذه انياتك ةبحص مكيلإ ٌلسرم وهاهو ( اشاب فسوي جاحلا ءايض ) مظعملا
 مكيلإ الصو اذإ هللا ةمالس عمف « اغآ ىيحي جاحلاو اغآ ٌليعامسإ جاحلا انيعبات
 يف داهتجالاو داهجلا ٌمتأ نآلا دعب مكل مزلي . دابلاو ٌرضاحلا متملعأ امهومتأرقو
 يتأيو ريصُقلا فرط نم مهنم ٌدحأ َرِفي امبر نيدلا ودع سسيسنرفلا نآل . دانلا كلذ
 سئبو ةيواهلا همأ ىلإ هب َلّصوتيل . راحلا ٌبرحلا [ 99 ] هوقيذأف مكيحاون نم
 الف . راطوألا هللا هغلبأ ال ةاجنلا دّصقو . راط دق هبلق نإف هوباهت الو . رارقلا
 نإف نونمؤملا اهيأ دحاو بلق ىلع اونوكو . راّجبفلا كئلوأ ّركم اورّدحاو اوُلْفغت
 ىلإ مائللا ٌةرفكلا ىّدعت ٍلاوش طسو يف ًاقباس ناك دقو . راتخملا ّيبنلاو انعم هللا
 نم ًافلأ نيسمخ ىلع فيني ٍركسعب . راّرجلا دلب ةكع اورصاحو ماشلا فارطأ
 ىلع ٌُبركلا دتشاو ًاموي نيتسو ةعبرأ يحاونلا كلتب راصحلا متو . رافكلا
 . اهدورابو اهعفادمب ًابكرم َّرشع َةينامث ةيلعلا ةلودلا نم ٌةدجن تدفوف نيملسملا
 آفلأ نيرشعو ةتس ىلع فيني ام اولتق . رافكلا اولباقف اهلاجر اهَّقح يطعُي نمو
 سئب ىلإ مهحاورأب ُلجع مهللا فالآ ةينامث ىلع فيني ىحرجلاو . راثلا ىلإ مهنم
 ةيآلاو ىلتقلا هللا ٌءادعأ نياع ذإ دعبف . رادقم نيملسملا نم دهشٌتساو . رارقلا
 خيرات موي ىلإو . رارفلل ًابلط ٌرْضم فارطأ ىلإ . رابدالا اوّلوو اومزهنا . ىربكلا
 مكعمسن بيرق امع هللا ءاش نإو . راطوألا مهنم اوغلب نيملسملا نأ وجرن انياتك
 مكرّشبنو اذه . اهاسْرٌُمو اهارجَم هللا مسب قحب . اهارثسم ئبقُع دمحنو . اهارْشُب
 ًايزاغ ربانملا ىلع هل ىلتُيو انكلم ٌبيقلت بجوي ام . ًاقحالو ًاقباس ىرج امم

 . مكيلإ [ب 1 يف (1)



 وع ةدج ردنبو ةيوبنلا ةفيرشلا ةنيدملا ريمأ اشاب فسوي

 نيدلا ٌردع ةيقاس ىلع اوزهج ٌرْضم ٍرهق ُربخ ةيلعلا ةلودلا غلب امل هنأ . ًاقداص

 نم يه يتلا . كيتعلا صخشملل برضلا راد اهيف يتلا . كيدنوللا ميلقإ كلذو

 هّعيمج ميلقإلا كلذ اوطبضو ًارحبو أرب هِفّرصت تحتو سيسنرفلا ةموكح روح
 نسحأ نم عالقب ٍنادلب ينامث ربلا يف ميلقألا كلذ يف اممو . يحاونلا كلتو

 ٌىرُقو ٌراغص ٌحالق كلذ ُريغو . عسوأو ٌتفصوأ ٌةدلب مهتنطلس ٍَقمو . عمسُي ام

 23[ يفو ] ربلا يف هانركذ ام .دحب فصوي ال ًارسأ اورسأو َدَص نم اولتقف .دعت ال

 َيحُمو مالسإلا ةضبق يف ٌعيمجلا تراص ٌتانيصح ٌتاعينم ٌرئازج ٌعبرأ هل رحبلا

 هجو ةيلعلا ٌةلودلا تهجو نيدلا ٌردع ًةيقاس اوعطق ام دعبو . مالظلا كرش اهنع
 يذلا انعبات عم انيلإ درو ُربخلا اذهو . ارحبو ًارب رصم ىلإ رأثلا ذخأ ىلإ اهتهجو
 نم ٌرشع عباسلا ")6 مويلا ] يف ةنيدملا ىلإ هلوصو ناكو ةيلعلا ةلودلا ىلإ هانلسرأ
 نم مكل هانحرش ام انل ةحضوم . ةيئامثعلا ةيلعلا ةلودلا نم تاريرحتب ريخلا ٌرَّفص

 ٌةرضح اهو اجلا كئلوأ عمقو . راثلا ذخأ ىلإ ِهّجوتلاو كيدنوللا ميلقإ تاحوتف
 . ًارحب تارئاسلا ٍنفسلاو ارب دايجلا تانفاصلا هركاسعب لّبقأ ماتخلا بحاص

 نأ اناعد َعماس انالوم وجرن . رفكلاو ِكرشلا ْثَوُث نم اهّصيلختو رصم نيدصاق
 لزنأ نم ثحب . اوناك امنيإ ناميإلا ةملك َرمعُيو َيلعُيو اوناد امثيح َءادعألا ٌرمدي

 نأ امير مكيلإ ءانحرش امكو . بيجم عيمس هنإ ء بيرق حتفو هللا نم رصن هيلع

 مهنم ًادحأ متيأر نإف مكوحن ىلإ ريصُقلا نم نوّرفي ماثللا سيسنرفلا ةرفكلا ضعب
 باوجب انيلإ امهلوّوس مكيلإ نيلسرملا انَعابتأو '. هومتفقث امئيح هورِسْؤُأ هولتقا
 اهنع انل اوحصفأ ٍراطقألا كلت رابخأو . انباتك باوجو ةيلعلا ةلودلا بحاص باتك

 . 1١54[ ] ماتخ مالسلاو مارملا لج هنإ ًاعيرس

 جاحلا هللا وفع ىلإ ُجاتحملا « هتمالع هرخآ يفو ةمجرتلا بحاص ٌُباتك ىهتنا
 ماتخلا ريزو باتك ٌةروص هذهو ةرونملا ةئيدملا ظفاحمو ةّدُج ىلإو اشاب فسوي

 . [11 نم ةدايز قفل

 .[ ب ]1 نم ةدايز (؟0)
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 ّيط مامإلا انالوم ىلإ ةمجرتلا ٌبحاص هب رذص يذلا نامثع ٍنبا ٍناطلسلا ريزو

 . قباسلا هباتك

 : هظفلو

 . دادكسلا ٌضايح هِلاسلَس ضيفب ليسي ءانثو . دادولا ّيضاير هابر رطقي ٌمالس
 مامإ « ننملا عاونأو . ةيدمحملا ةرثعلاو « ةيهلإلا راظنألاب فح نم ةرضح ىلإ

 ةيواسنرفلا ةفئاطلا نأ مكيدل هيِدْبُنو مكيلإ يِهْنُن يذلاف ( دعبو ) نميلا ءاعنص

 يف اوّمسو [ 1٠١ ] قائثيملاو حلصلا دوهع اوضقن ةيوقلا هقعاوص رئاونب هللا مهرمد

 ةلملا ىلع اوماقو ءاضيبلا ةيدمحألا ةلملا اوناخو . قاقّشلاو ٌداسفلا ضرألا

 ٍلودلا َنيناوق اوَعَر امو مالسإلا دالب ىلع ًةتغب اومجه ثيح . ءاحمسلا ةيدحألا

 نم ٌدحأ هبكتري مل ام عّدخلاو لّيحلاو سئاسدلا نم اوعدبأو مالعإلاو رابخإلا يف
 . ةرهاقلا رضمو ةيردنكسإلا ىلع ةأجف اوّلوتساف . عّدبلاو يغبلا“'*[ و 1 ٌيغلا لهأ

 اوكتهو اهئايبص اوّبسو . ةرخافلا "”[ اهتاداسو ] اهئالّضفو اهئاملع ىلع اومكحتو

 . داهجلاو وزغلا ٌةماقإ نيعلا ضرف انيلع تضرُقف . ةرهاطلا اهتاوسن َضارعأ
 . نيدّحوملا فويسل ةمعط مهُعيمج تلاز ال دانو ةيحان لك يف مهعم ٌةبراحملاو

 ةيزيلجنإلا ٍةلودلا نيبو اننيب تدقعناف نينمؤملا بفونص ةوطسب ًٌةتتشم مِهَتلْمَحو

 نيتاه نم ثرهظو . داحتالاو قافتالا ٌطباور مهتبراحم ىلع "”ةيسورلاو
 عم ةيسورلا نفس ثعفارت ثيح . داّممُملا كئلوأل ماجحإلاو مادقإلا ٌراثآ نيتلودلا
 ميسنب ًةرّضنم ٍةنطلسلا ٌضور تلاز ال مخفألا انئاقاخو . مظعألا انتاطلس نئافس

 ىلع اومجهو . حالفلاو ٍزوفلا ءامس يف ٍةقرشم هتكوش ٌنسمشو . حاجنلاو ٍرّصنلا

 كيدنوللا يديأ نم ةيغابلا ٌةفئاطلا كلت اهّنذحخأ تناك ىتلا ةفروق ةعلق

 )١( ب ] نم ةدايز [.

 . اهتداس [ ب ] يف (؟)

 نبا مالسإلا ناطلس تدهاع ىراصنلا قرف نم ناتقرف امه : هصنام [ ب ] شماه يف (29)

 . سيسنرفلا يهو ىراصنلا فئاوط نم ةثالثلا ةفئاطلا ةبراحم ىلع نامثع
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 مهنم اهوعّرتف .ًارب ةلّسرملا ةروصنملا انشويج نم ٌشيج اهرصاحو . ًاربج

 انئاطلس دي ىلإ اهُحتافم تءاجف . نوقابلا قرّتساو نورثكألا مهنم لصؤتساف

 هللا ىسعف . مالسإلا ِكلامم ةزوح يف هللا دمحب تلخدو ٠ 270[ مالسإلا ] ٍناطلس

 ًاحيرط ًاحيرج مهضعب ة رئاسلا مهتمذ رش نم َحبصيف هدنع نم ٍرمأ و | حتفلاب يتأي نأ

 ًاضيأ زيلكنإلا ٌنئافسو . ًاليتقت اولّتُقو اوذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم . ًاليتق مهّضعبو

 كئلوأ نم . ةرهاقلا رصم ىلع نيلوتسُملا َليبس اوّدِص . ةرئاسلا اننئافس عم

 مهئئافس نم اوذخأف . ةرساكلا ةريغلاب مهتبراحم ىلإ اودصقو . ةرفكلا ةرّجفلا

 ربلا فرط نم ٌةروصنملا انّدكاسع مهيلع تضهنو . ًاضعب اوقرغأو ًاضعب ٍةلوذخملا
 . دودولا ٌبحملا اذهو . ًاضرَعو ًالوط تبُحر امب ٌضرألا مهيلع هللا نوعب ٌقّيضتف

 تاكرادتو . رفسلا ٍتاّمهُم تابيترتب مهيلع تاذلاب نضهان . دوبعملا ِكلملا نوعب

 . داركألاو ةيكزللاو ماجعألاو كارتألا نم اهب مهل لِ ال دونجب . رفظلا بابسأ

 نيلوذخملا كئلوأ نم ردص اميفف دايتعاو ٌةلوص ةبراحملا يف مهل نمم مهريغو
 ةئابخلاو ةنايخلا نم . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ٌةنعل مهيلع . نيرساخلا

 نأ . نيعلا ضرف ٍنمؤم لك ىلع ')[ ضرفل ] . دانعلاو ٌوتُعلاو ٌرلُعلاو . داسفلاو

 ةلماعم . داحتالاو قافتالا مهنيبو اننيب ناك نم َلماعيو نيرفاكلا نيِهّيو نيدلا نيعب

 نيهّبنتم اونوكت نأ ةيبرعلا مكتيمحو ةينيدلا مكتريغ نم لومأملاف . دادولاو ٌبحلا

 اورباختو . قافولاو دادولا مسارم ٍةيسورلاو زيلكنإلا ةفئاط عم اوعارُت نأو نيظّقيتم

 ماد اشاب فسوي انيخأ ةرّونملا ٍةنيدملا ظفاحمو ةَدج ىلإو مّركملا ريزولا عم ًامئاد

 . هريرحتو هييهفت ئضتقمو . هريبدتو هيأر ىلع اونوكتو قلخلا هللا ظفح يف

 ةنسل ةفيرشلا ٍةدعّقلا يذ طساوأ يف رَوُخ . نيمآ نيمألا ٍدمحم هاجب نيملاس متمدو

 فسوي جاحلا مركألا هللا نم ٌدّمتسملا هّيمالع هزخآو . فلأو نيتئمو ٌةرْشع ثالث

 فسوي هب رّذص يذلا ةئطلسلا ريزو اشاب فسوي باتك ىهتنا . مظعألا ريزولا ءايض

 ) )1١مانألا[ ب ] يف .

 ضرفي[ ب ] يف (؟) .
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 روصنملا مامإلا انالوم باوج ٌةروص هذهو .ةّدّجو ٍةفيرشلا ةنيدملا يلاو.رخآلا اشاب
 لمتشا يتلا مجارتلا هذه عماج ٍريقحلا ءاشنإ نم وهو . ماعنإلا هيلع هللا مادأ هللاب

 . ةّدُجو ةنيدملا بحاص اشاب فسوي ىلع ٌباوجلا اذهو . باتكلا اذه اهيلع

 : هظفلو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ء هدحو ٌبازحألا مزهو « هّدنج رصن يذلا هلل ٌدمحلا

 ّمدهو . ماثللا ةرفكلا ٌموسر هتوعدب سّمطو . مالسإلا نمومش هتثعبب ُهللا علطأ نم
 مه نيذلا هباحصأو [ 40١1 هلآ ىلعو . ماغّطلا ةدّرَملا ٌلقاعم ءارغلا هتّوبنب
 تايحتلاو ٌماتلا مالسلا نم يدهن انإف ( دعبو ) . موجُو هئادعألو ٌموجن هئايلوأل
 ةدومحملا ٍةقباسلا يذ مخفألا اشابلاو مركألا ٍريزولا ةرضح ىلإ . ماخفلا

 مادقمو . ةيناطلسلا ةلودلا بفيس . ةدودعم مايألا رورم ىلع يه يتلا ةّبقنملاو

 هنأ هربخنو . ءاش امب هفاطلأ نم هللا هدمأ . اشاب فسوي جاحلا . ةيناقاخلا شويجلا

 « يلالتُم ةغالبلا قفأ ىلع هرب ٌباتك . ىلاعت هبانج [ ب44١ ] نم انيلإ لصو

 راسّملا نم كلذ بّقعت امو رايدلا كلت ىلإ رافكلا ةفئاط يّدعتب رابخألا نمضتي

 بحاصو . ماتخلا ٍريزو هّجوتو راطقألا كلتل ةيناطلسلا شويجلا حتفب . رابكلا

 نم . نيطايشلا ةدَرَم بّرحو . نيدلا ءادعأ ةزجانم ىلإ . مايألا هذه يف ةلودلا

 هيزح ٌرّصني نأ . لومأمو ٌوْجْوَم ٌمركأ وهو ٌلوؤسملا هللاف نيعالملا سيسنر فلا

 هللا دوع دقف . نايدألا عيمج ىلع هلوسر َةّلِمو هّئيد َمَقريو ٍناطيشلا ٌبزح َلِّدخيو

 ىلع مهرصنب . راتخملا ّيبنلا ٍةثعب ذنم . راصعألا عيمج يف ةيمالسإلا ةلملا هذه

 رصنب اورشبأف . راجفلا رارشألا نم 7 مهأوان ] نمل مهرْهقو « رافكلا فئاوط
 هللا ودع دنج « ٌنيعالملا ءالؤهو . هللا ٌبزحو هللا ُدنج مالسإلا َر ٌرشاعم نحنف هللا

 هللا ةنوعمب اندونجو . ٌةبقاعلا هللا ءاش نإ انلو . نيعمجأ مهيلعو ٌةنعللا هيلع َسيلبإ

 هللا دّدبي بيرق نعف . ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو . ةبلاغلا

 يذ دنج نم . لاجرلا لاطبأ يديأب . لابولا مهقيذيو مهعمج تّتشيو مهلمش

 )١( مهلزان [ب ] يف .
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 هجو يف مهّلطاب َموقي نأ نم ُرزنأو ُدقحأو . ُنذأو ٌلقأر لا ةنوعمب مهو . لالجلا

 ٌةسيرف هللأ ءاش نإ مه لب . انئيد رايد يف مهرفك ٌجاجَع ٌروثي وأ . انّمح

 مظعأ نيرفاكلا نم مهفالسأب مهلو . نيطبارملا هللا دونج ٌةمينغو . نيدهاجملا
 بيلسو ريسأو ليتق نيب اولاز ام . نينعاللا ٌةنعل مهيلع مهنإف . نيربتعملل ةربع

 يف ماتيألا مهّدالوأ ثكرتو . مامجلا مهتقاذأ يتلا مالسإلا ٌفويسو . ريقعو

 مهتقاس مّرِج الف . ةيداص مهئامد ىلإو . ةيقاب هللا دمحب يه . مايألا فلاس

 نم متركذ امو . ةرْفُحلا كلت ىلإ ةردّقلا مهّتعفدو . لارثلا نطاوم ىلإ . لاجآلا

 . نيلزان فارطألا يف مهانيأر اذإ . نيدهاجملل نيدضاعملا ةناعإب ةيصوتلا

 نم نيدلا ءادعأ يف ةيمالسإلا مئازعلا قادصإ نم هيلإ متدشرأ ام كلذكو

 مهأمقأ ةسنارفلا ىلع نوعطاق . كلانه اميف نوبغار . كلذ ىلع نحنف . نيرفاكلا

 7[ بلطو ] . ماغّطلا ءالؤه ةزجانم يف بغرن ال فيكو . كلاسملا عيمج هللا

 . روهمجلا انركاسع نم انثعب دق ْنأ مكربخنو . مالعلا ِكلملا ءاضر يف ٍداهجلا
 27[ ثّدح ] امب انّمالعإ مهيلع انذخأو روغثلا فارطأ يف ةطبارملاب مهانرمأو

 ءالؤه داهج ىلع . ٌةدحاو دي متنأو نحنو . مهيلع نيمداقلا ّلوأ ٌنوكنل . مهيدل

 . ناينبلاك نونمؤملاو مكمالعإب انرداب ٌرمأ انيدل هللاب دايعلاو ثدح اذإف . ةدئاعملا

 ِكلملا ةيامح يف حربال .ماتخلا ريزو ٌباوج رّدصو . ناندع ِدلو ٌديس لاق امك

 مامإلا انالوم باوج ٌةروص هذهو .ةمسِق ٍرفوأو ٍةمعن لجأ يف متمدو . مالعلا

 . ًاضيأ ريقحلا ءاشنإ نم ٍةنطلسلا ريزو ىلع هللا هظفح

 : هظفلو

 ريزولا ةرضح صحي . جّرفلاو َّرْضنلا لمحت ٌتايحتو . جزرألا ٌقباع ٌمالس

 . ةيناقاخلا ركاسعلا رادرس . ةيناطلسلا ةدّسسلا ّدّضع . ريطخلا مادقملا . ريبكلا

 ٌءايض مانألا نم روهمجلا ُربدم . ماتخلا ُديزو . ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا ءاول ٌلماح

 )١( بلطمو [ٍب ] يف .

 ) )0ثدحي[ ب ] يف .
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 . داعسإلا هل ماد هيلإ يِهْنُنو . اشام ريخلا نم ُهللا هلانأ . اشاب فسوي جاحلا
 مدقو . ميرك ٌباتك هحوس نم انيلإ دفو هنأ . داريإلاو رادصإلا يف ًادّدسم حرب الو

 نم . مالسإلا ضرأب لح ام يكحي . ميظنلا ٌرَّذلا وه ٌباطخ هبانج نم انيلع
 دونجل ًةسيرفو . نيدهاجملا فويسل ًةمعط هللا مهلعج . ماكّللا ةسنارّفلا فئاوط
 لطابلا [ 07 ] هيتأي ال يذلا هباتك يف هللا انّدعو دقو . نيملسملا هدابع نم ٌّقحلا

 وهو . نوروصنملا مه هدنجو . نوبلاغلا مه هّيزح نأ هفلخ نم الو هيدي نيب نم
 . داحتالا لهأ ٌفونأ ثمغر نإو هرون ّمِتُمو . داعيملا فلخُي ال ٍدعولا قداص

 رهألا ةنوعمب ةبلغلاو . نيقتملل ةبقاعلا نكلو . ةلوُج ركنُمللو . ةلوّص لطابلل دبالو
 نعف . نآرقلا مكحُم يف هدعوب اوقثو . ناّيدلا هللا رصنب اورشبأف . نينمؤملا ةدابعل

 نم نيعالملا ءالؤهل مكو . مهّرداصو مهّدراو كلهُّيو . مهرباد هللا عطقي بيرق
 دئاكم تاريبدتو . ةسوكنم مايألا رمم ىلع يه لطاب تايارو . ةسوكرم شويج

 . بئاحس مهنم نيملسملارايد ىلع تّلطأ مكو . ةسوكعم هللا ةنوعمب مهيلع يه
 لك يف ْتَقَّرمت . بئاتك مهنم نيملسملا ٌروغث تّدّصق مكو . ليلق نع تعّشقت
 هذه تبن اذإ ٌراجحألاو . ةرضاح براقعلا هذه نم َبِدي امل ٌلعنلاف . ليبس
 . ةيناطلسلا ةرضحلا نيب دقعنا ام متركذو . ةرئاكتم ٌةرفاو ةرهاقلا رصمب ٌبالكلا

 . ةيسيسنرفلا ةرفاكلا ةفئاطلا ىلع ةرهاظملا نم . ةيسورلاو ةيزيلكنإلا ةفئاطلاو
 بر هلل ُدمحلاو . نيعالملا ءالؤه ِكاله لئالد مظعأ نم هللا ءاش نإ كلذف
 ّلهأ ملاس نمل ٌمّلس . نيملسملا براح نمل ٌبرح هللا ءاش نإ نحنو . نيملاعلا

 ّمظعأ نيرفاكلا عيرجتل نيرظتنم . صَرُقلا زاهتنال نيبقرتم . نيبملا ٍنيدلا اذه
 انذخأو . لاتقلل دادعتسالاب مهانرمأو . لاجرلاب انّردانب انحش دق . صّصُفلا

 هللاب ذايعلاو مجن نإف . نيدناعملل ةدناعملاو . نيدضاعملل ةدضاعملا مهيلع

 يف هللا ءاش نإ نحنف . محالملا لطاسق انروغث فارطأ يف تراث" و ] . مجان
 . هداهج ٌّنح هللا يف دهاجن . لّوعملا رصنلا يف هناحبس هللا ىلعو . لوألا ليعرلا

 .وأ[ ب ]يف )00(
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 . مظعملا اشابلاو . مّركملا ديزولاو . هدالبو هدابع ظفحل روغثلا يف طبارنو

 ٍشويجلا [أ45١] ٌبرقأ وه . دج ردنب يلاوو 2[ ةرونملا ] ٍةنيدملا ظفاحم

 ٌمالسإلاو . ةدحاو دي نحنف ٌضراع هيدل وأ انيدل ّضّرع نإف انرايد ىلإ ةيئاطلسلا

 . ريو سْؤُب لك نم نينمآ . ريخ يف متمدو . ةوخإ نونمؤملاو ةطبار ٌمظعأ

 ةقباسلا بتكلا لوصو دعبو ماتخلا ريزو يلع مامإلا انالوم باوج ىهتنا

 ىلإ لوبناتسإ نم ةنطلسلا شويجب جّرخ ماتخلا ٌريزو نأ غلب اهنع نيباوجلا عوجرو

 دعب مث « اهرثكأ نم مهجرخأو ةديدش ٌةقياضم اهيلع نيبآختملا جنرفلا قياضو وضم

 ٍمهدالب ىلإ اودوعيو ٌرضم نع ُجنرفإلا جّرخي نأ ىلع حلصلا مهني دقعنا كلذ

 ٌةفئاط مهّتضرثعاو رحبلا ىلإ اولصوق بكارملا يف ةقرف مهنم ثّجرخو اوعمتجاف

 نيقابلا مهباحصأ ىلإ اوعّجرف مهيكارم ضعب ىلع اوّلوتساو جنرفإلا نم زيلكنإلا

 نم ٌةديكم كلذ نأ ًاعيمج اونظو ردغلا نم زيلكنإلا نم عقو امب مهوربخأو َرْضمب

 شويج نم هدنع نم قّرف ناك دقو « نيلتاقم هيلإ اولبقأو اوعمتجاف ماتخلا ريزو

 ىلإ مزهنا ليقف جنرفإلا نم مزهناف مزحلا يف هنم ًاطيرغتو حلصلا ىلإ ًانوكر مالسإلا
 جنرفإلا .تلوتساو ناك كلذ ّيأ ملعأ هللاو هفنأ فتح تام ليقو لتُق ليقو ماشلا

 ةمجرتلا ٌبحاصو ناك ام ( 1110 ) ةنس وهو نآلا ىلإ انني ملو رم ميلقإ ىلع

 . فلأو نيتئمو ةرْشع مخ ماع ملاعلا اذه يف يفوت ةنيدملا ُبحاص اشاب فسوي

 ىدامجج رهش يف هريغو ةكم فيرش نم ُبتكلاو ٌةحيحصلا رابخألا تءاج مث

 ةيناطلُسلا ةيمالسإلا ًدونجلا نأ بفلأو نيتئمو ٌةرّْشع تس ؟"*[ ١151 ةنس ةرخآلا

 مهوقياض نأ دعب ةيرصملا رايدلا نم هللا مهأمقأ جنرفالا ةفئاط ثّجرخأ

 ترتاوتو مهرايد ىلإ اوداعو نامأ يف نوقابلا جرخو مهّرثكأ اولتقو مهورصاحو

 تبرطضا ةميظعلا ةئداحلا هذه نإف نيملاعلا بر هلل دمحلاو تّحصو ٌرابخألا هذه

 ٌمادقأ اهيبسب ْتَلَرلْزتو نيدٌحوملا ُبولق اهدنع ْتَّمجرو ةيمالسإلا رايدلا ٌعيمج اهل

 )١( ب] نم ةدايز [.

  )90ب]] نم ةدايز [.
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 . هتيد رصن يذلا هلل دمحلاف نيدهاجملا نم [ 4017" ] ٍريثك

 ©7ليلخ اشابلا طاوخ ذحأ يمورلا اغآ تاسوي

 فيرشلا ديب تناك يتلا ةكلمملا ىلع يلوتسملا يفارشألا برحل لصاولا
 ذاعإب ةيمامإلا دالبلا نم ٌدومح هذخأ امو ٌةيشيرعلا ٌدالبلا يهو دمحأ هدلوو دومح
 ةيديزلاو هيقفلا ٌثيبو ديبّرو ةديّدحلاو ةّيحّللا كلذو .هل يدجنلا باحصأ
 نم دوم فيرشلا ذي اهيلع ثتبث اهنإف تالحملا هذه ©"7[ مكح 1 يف لخد امو
 هدعب ُدمحأ هلو اهيلع تبث مث مدقتملا هخيرات يف تام نأ ىلإ ( 1137 ةئس

 ريغ نم هدي نم دالبلا ٌثعزتناو ليلخ اشابلا عم ةيكرتلا ٌدونجلا تلصوف ونس ٌرادقم
 نأ هورمأو «ءاعُمولا ةمألا ًءاقلإ هديب ىقلأو ملستسا لب ٍقنعط الو ٍةبرض "”[1ل]
 نوبترملا اهيف َلُخديو هتهج نم نوبّنرملا اهنم جرخي نأب ةينميلا ردانبلا ىلإ ٌبّتكي
 الق يهو « نازنع اهيف خطتني ملو ًاعيمج اهنم اوجرخف لعفف اشابلا ةهج نم
 هومح فيرشلا ديب ناك ام ىلع اشابلا ب تنبث امل مث ةرفاوتم يو ايف اصح

 اشابلا نم ٌباتك هيط يفو كرتلا نم لسُر يديأ ىلع ٌباتك هدنع نم لصو هدلوو
 باتك ٌتومضمو نميلا ىلإ ليلخ اشابلل لّسرملا وهو يلع دمحم ّرصم ةشاب ٍريبكلا
 مهيديأ تحت نم ٍدالبلا عازتنال فارشألا ىلع ٌدونجلا زهج دق هنأ ىلع دمحم اشابلا
 نم هثعب نم ءاليتسا لبق باتكلا خيرات ناكو مامإلا انالوم ىلإ | اهعاجرإب دعولا يفو
 نمم هدنع ىلإ مامإلا ةهج نم لجر ُبلط ليلخ اشابلا باتك ٌنومضمو اهيلع دنجلا
 ّنب دمحم ةمالعلا ّيضاقلا َدلولا ٌمامإلا ثعبف ًاهافِش هعم ٌضوخلا عقيل هيلع نكري

 هتبحص َدَّقنو ٌدمحم ٌدلولا ذّقتف كلذ يف هنيبو ينيب ةرواشملا دعب يزارحلا| دمحأ

 ُبحاص مهنم كارثألا نم ٌةعامج هعمو عجر مث عوبسأ وحن كلانه رقتساو ٌةعامج
 الجر هتدجوف ّيلإ لصو مث ةيمامإلا ةرضحلا ىلإ لصوف مهيلع ٌريمألا وهو ةمجرتلا

 . 2( 155-519 ) نميلا خيرات نم ماع ةئم  رظنا (1)
 . مكحم [ ب ] يف قفز

 .[ب] نم ةدايز ©
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 الإ برعلا لاجر يف هُريظن دجوي ال ثيحب هجو لك نم لامكلا تاجرد ىلعأ يف
 اهنأ اشابلا باتك ٌنومضم وه امو هئاسلب هنع رّبع ام هب لصو ام ٌلصاح ناكو «ًاردان

 ملو ىضم اميف اهيلع ناك ام ٌميلست يهو ةطيرش ىلع مامإلا ىلإ ُدالبلا كلت دوعت

 بدك ّرصم ىلإ نولحتري نيذلا ٍنميلا راجت ّضعب نكلو ءيش ىضم اميف اهيلع نكي
 اشابلا نم ٌميمصتلا عقوف ةنطلسلا ىلإ ٌعوجرم اهيلع ناك هنأ يلع دمحم اشابلا ىلع

 اهيلع نكي مل هنأ مهل انحضوأف كلذ نم دب ال هنأ 2)[ ىلع ] اذه هلوسرو ليلخ

 لالخ يفو « ةنس يتئم ىلع ةدايز نآلا ىلإ مساقلا مامإلا ٌدالوأ اهّعزتنا ذنم ءيش

 ةيش وهو ماع لك يف نّبلا نم ٌرادقم عقي هنإ ليلخ اشابلا نم ٌباتك ّلصو كلذ

 دونجلل شيشغب مكح يف دقنلا نم ءيش ميلست عقيو ناطلسلا خبطم ىلإ ريصي ريسي

 دق مهنوكل كلذ ىلإ ٌةدعاسملا تعقوف فارشألا دي نم دالبلل ٍةَعزتنملا ٍةيمورلا

 مهدحأ لابي رطخ الو كلذ ٌسانلا قّدصي ملو ليمجلاب اوعّربتو ناسحإلاب اوؤدب

 نع ًالضف ةديعبلا تاهجلا نم لئاسرلاب ينوحصانو ًاعادخو ًاركم هوّدعو هثحِص

 نم هيف ٌلخدي الو لقاع نم عقي ال اذه ىلإ َنوكرلا نأ هّلصاح امب ةبيرقلا تاهجلا

 اوضّرع ءالؤه نأ مهيلع بيجأ ُتنكف ريذحتلا ةياغ كلذ نم ينورذحو ٌةنطِف هل

 نإو ودب َءىِداب انيلع هوضّرع ام دن نأ انل سيلف ًءادتبا ةحلاصملاو ةملاسملا انيلع

 عمو [ 7١ : لافنألا] © ال ْحَمملَت مَلَّسِل [ ب4١ ] ْأَْمَتَج نِإَو# 8 لوقي هناحبس هللا

 ةينميلا رايدلا ٌميمج نوؤطّيس مهنأ ٌريغصلاو ُريبكلاو ٌماعلاو ٌنصاخلا دقتعا دقف:اذه

 ٌبحاص وهو ٍدجن بحاص ىلع مهاليتسا دعب تفجترا دق ٌبولقلا نأل لمع ٍرسأب
 ديب ام اوذخأ مث هتمجرت يف انمدق اميسح ٍةفعاضتملا لاوحألاو ةريثكلا شويجلا

 لئابقلا عيمج نم نميلا ٌدونج تناك ببسلا اذهبو ءاوفع [ 1٠4 ] ًاوفص فارشألا

 اوناكو مهميرحو مهسفنأب الإ مهه ّقبي مل "16 ثيحب ] ةفجترم ةلذاختم ةلشافنم

 مهل ٌرِشَتنت مل ٍدالبلا ةيقب ىلع ٌكارتألا تجرخ ول اهنإف ءارتفاو ًابِذك ًداهجلا اوُلذبي

 )١( ب] نم ةدايز [.

 ب] نم ةدايز (؟) [.



 ليلخ اشابلا صاوخ دحأ يمورلا اغآ فسوي قف

 ُكارتألا بذق اذإف اهَّلحم مزلتس مهنم ٍةليبق لك ناك لب ٌنشيج مهل عمتجا الو ٌةيار

 وهو « برعلا فئاوط نم يدجنلل نوعباتملا بّره امك مهناطوأ نم اوبّره مهنم
 فاطلألا نم ثرجو باسح يف نكي مل رمأب هللا ءاجف برعلا ةريزج لهأ ٌبلاغ

 نب دمحم دلولا هعمو ةمجرتلا ٌُبحاص ٌفسوي اغآلا داع مث ٌلوقعلا هلبقت ال ام
 نم ٌةفئاط ٍدحاو لك عم اهيلإ مامإلا لاَمُع تذفنو ٍتاهجلا كلت ىلإ يزارحلا دمحأ

 20[ مامإلا ] لامع اهيلإ ٌثلخدو كارتألا نم تالحملا كلت يف نم جرخف دنجلا

 «هبابسأ أيه ًارمأ هللا دارأ اذإو ءهناحبس هللا ةنوعمب ٌرمألا متو مامإلا دنج نم اهوبّتر

 يلع نب رديح نب يلع فيرشلا ةيشيرعلا دالبلا يف يلاولا ٌمامإلا انالوم لعجو
 ةمئألا ةهج نم فارشألا نم ٌفيرش ٌدالبلا كلت ىلوتي هنأ ةرمتسملا ةدعاقلا بسح

 بيرشلا ٍةيالو بابسأ مظعأ نم ناكو . ةمئألا ىلإ هنولسري خيش ماع ّلك اهيلعو

 هيلوي نأب ليلخ اشابلا نم هل ٌةعافش مامإلا انالوم ىلإ | ُتلصو اهنأ رديح نب ٌيلع

 مهيلع ام هيلعو مامإلا فالسأ عم هفالسأ هيلع ناك امك ةيشيرعلا ّدالبلا ٌمامإلا

 لحتراو بوكرملاو ةوسكلاو ةيالولا ٌدهع هل دّقنو كلذ ىلإ ٌةدعاسملا تعقوف
 ٍدالبلا ةزجانمل ةيشيرعلا دالبلا نم مورلا دونج نم هعم نم ٌرئاسو ليلخ اشابلا

 هولخدأف دومح نب ٌدمحأ ٌفيرشلا امأو ٠ فارشألل نيعباتم اوناك دق مهنأل ةيريسعلا

 نمم فارشألا نم ًةعامج اولخدأ اذكهو ناطلسلا ىلإ لخدي هلعلو ٌرْصم ةشاب ىلإ

 هدلوو دومَح فيرشلا ةلود يف َملكتملا ناكو «هدلوو دومَح دنع نيبرقملا نم ناك
 دومَح ُفيرشلا فقوتي ناكف ملعلا لهأ نم ناكو يمزاحلا دلاخ نب ٌنسح ٌفيرشلا

 هل َدَرُي الو هيأر ىلع ةيلودلا ٍرومألا عيمج يفو ٍةيعرشلا رومألا يف هدعب نم هُدلوو

 تناك يتلا دالبلل ةرواجملا فارطألا ىلإ مهب وزغيو ٌسئويجلا عمجي ناكو « ٌلوق
 مهنيب ِءانحشلا لاخدإو فارشألا ٍةملك ٌقيرفت يف ببسلا وه ناكو يفارشألا ديب

 كارتألاب هِتراجتساو ةكمي اشابلا ىلإ رديح نب يلع بفيرشلا رارفل ًاببس كلذ ناكو
 ىلإ ِكارتألا جورخخ يف بابسألا ّدحأ اذه ناكو ١ نينس سمخ ّوحن مهيدل هئاقبو

 )١( ب ]1 نم ةدايز [.
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 لئابق نم ٌةفئاط عمج يمزاحلا دلاخ َّنب ّنسح تفيرشلا نأ ٌرخآلا ٌببسلاو « نميلا

 « فارشألا نم ةكم يف نم كلذ نم َفجتراف ةفئاطلا بيرق ىلإ مهب ازغو « ريسع

 شيط نم ٌبجعاف مورلا هولخدأو هدالب ىلعو يدجنلا ىلع اولوتسا اوناك دق اذهو

 فارشألاب تلزن يتلا ٍةلزانلا هذه ىلإ ًايناثو ًالوأ بست هنإف دلاخ نب نسح ففيرشلا
 ٍلوصو دنع ٍدلاخ نب ْنسح ُفيرشلا ناكو نكي مل أشي ملامو ناك هللا ءاش امو

 كلانه ُثّرجو ؛ مهنم ٌةفئاط هيلع مّدقتف ريسع دالب يف ةيشيرعلا دالبلا ىلإ ِكرتلا
 . دعب نمو لبق نم رمألا هللو « دلاخ نب ٌنسح ُفيرشلا لت اهّرخآو ٌبورح

 نبا نيسحلا نب ىيحي نب ٌفسوي ديسلا 4
 (7١يناعنصلا مساقلا مامإلا نب دمحم ديؤملا مامإلا

 بدألا ىلإ لامو نيسحلا نب نسحلا ةمالعلا ديسلا نعو هدلاو نع ملعلا ذحخأ

 نم ةعامج اهيف ركذ ( رّعشو عّيشت نم ركذ يف رحسلا ةمسن ) فّنصو رعشلا ٍمظنو

 وهو هرصع لهأ نم بذقي نمو هرصع لهأ نمو نيروهشملا نيمدقتملا ءارعشلا

 بيع لكب مهيمرو هرصع لهأ ىلع طحخستلا نم هب هباش ام الول ٌنسح ٌباتك

 نيذلا ةداسلا رباكأو ٍةمئألا صاقتناو ةضفارلا نم مهريغو نييديبُعلا ركذب هيونتلاو

 ميهاربإ [ +05 ] ةمجرت يف كلذ هنم عقو امك هتبارق ووذو هتيب ٌلهأو هرّصنع مه

 طوقسلا ةياغ يف ةيمامإلا لاوقأ نم ًالوق ركذي ام ًاريثكو باتكلا رئاس يفو يعفايلا
 ٍجَجُح هبشُت ال ججحب يتأي هنكلو ءآحيولتو ًاحيرصت هتيوقتو هحيجرت ىلإ ليميف
 مدقتملا هذلاو نإف كلذك وه نم هتيب لهأ يف نكي ملو دقتعملا يمامإ وهو ءاملعلا

 بتكلا نسحأ نم ٌروكذملا هباتكف ةلمجلابو هتيارق رئاس كلذكو ًايديز ناك هدكذ

 ًالثم مدقيف ٌّدجلاو بألا رابتعاب ُبيترتلا هُتوفي ام ًاريثكو اهسفنأو بدألا يف ةفنصملا

 سابعلا ِنب ميهاربإ هميدقتك هّدعب نم ٍدلاو فرح ىلع ًارخأتم هللاو فرح ناك نم
 ةمجرت هميدقتكو « ٌنسكعلا باوصلاو « ّيعفايلا ٌدمحأ نب ميهاربإ ىلع يلوّصلا

 نيفراعلا ةيدهو 171١(. مقر 8١1/5 - 411١ ) فرعلا رشنو .(17048/4) مالعألا )١(

 . ( 954 مقر 1174/5 ) نغألا ضورلاو . ( 518/4 ) نونكملا حاضيإو . ( 208/1)
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 ٌباوصلا ناكو «يبهرملا نيسحلا نب دمحم ةمجرت ىلع ءىناه نب دمحم
 ىلوألاو يلوحتسلا ميهاربإ نب دمحم ىلع نيروكذملل هّميدقت كلذكو « نسكعلا

 نمل يغبني يذلاو باتكلا كلذ بيترت يف [أ451١ يف امم كلذ وحنو ٌسسكعلا

 مث هل مجرتملا مسا يفورح ٍلوأ رابتعاب مّدقي نأ فورحلا ىلع عمجلل ىّدصت
 عمو مدقأ هيبأ ٌفورح تناك نم مّدقي مسالا يف قافتالا عمو هرخآ ىلإ يناثلا
 هلعف امك كلذك مث .ٌدجلا مسا فورح ىلإ رظني ًاضيأ بألا مسا يف قافتالا

 نم هلوق ةمجرتلا بحاص رعش نمو « حضاو ٌءيش وهو فورحلا ىلع نوفنصملا
 : يندملا موصعم نب ٌدمحأ نب يلع ديسلا ىلإ اهبتك ةديصق

 اطَقُر ىجّدلا يف ْتَحَّول قرب َتِياوذ ثّلسرأف يباورلا ٌميغلا ممع دقو

 اطحشلا اومَعْر اذإ هنعاميس الو ٌةلاوَل هنم ٌبحلا َديمع نإو

 اطْخُس اهناسحإب ْتَّئض مأ َيّوُلس يجترأف يلايللا كلت ٌةعجارأ

 اطتسلاو َعِبَتلا هّلبو ىّورف داجو ٌةَوب كالا ٌيظ امبر ىلب
 اطْرشلا هل يحارتقا يف ىفاوو ًايلع ١ ٍدمحأ َّنبا ٌثيأر ىتح يل داج امك

 نم ٌةعطق اهيف دروأ ةليوط ةمجرت ( رمسلا بيط ) يف ٌئميحلا هل مجرت دقو

 . فلأو ٍةئمو نيرشعو ىدحإ ١١7١ ةنس لوألا عيبر يف يفوتو هرعش

 ُباتكلا ىهتنا انه ىلإ “06و ] هحيرض رّونو هحور هللا سدق ( فلؤملا لاق )
 فلأو نيتئمو ةرشع ثالث ١711 ةنس مارحلا ةجصحلا رهش َيناث ِءاعبرألا ةليل يف

 نكمي الف لْغشلا ضرعي مايألا ٌرثكأو ٍةريسي لايلو رهشأ ٍةعبرأ وحن هعمُج ةدم ناكو

 . ىهتنا . ماتخلا نسح هلأسنو لاح لك ىلع هلل دمحلاو . ءيش ديرحت

 اهيفو هنع هللا يضر فلؤملا طخب يتلا فينصتلا ةدّوسم نم لقنلا ناكو
 ًالصأ ةخسنلا هله يف ٌتراص دق هطخب ٍطقاوسلاو شماوهلا يف ٌدئاوزو ٌتاقحلم

 زخأتم هّخيرات ام عضاوملا ضعب يف دجت اذلو ءبفلؤملا طخب اهيلع ًاحّحصم هنوكل

 )١( ب 1 يف ةحايز [ .
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 . نيملاعلا ٌبر هلل ٌدمحلاو « اذه ىلعأ روكذملا باتكلا مامت خيرات نع

 ماع ريخلا ّرفص رهش نم َرخخآلا رشعلا يف ةخسنلا هذه لقن نف ٌغارفلا ناكو ]

 ةماخفلا بابرأ ليلسو ةلودلا لامج لجألا معلا ةيانعب فلأو ةئمثالثو عست

 عاجسألا عوبطمب ةريدجلا اياجسلاو باذعلا قالخألا يذ باتكلا رخف ةلوصلاو
 يفاص دغر شيع لظ يف لاز ال . يفارجلا دمحأ نب دمحم نب يلع يفاوقلاو
 همعن يفاوي ًادمح تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو « يفاع ريغ مئاد ميعنو

 ةديمحلا قالخألا مراكمل اممتم ثعب نم ىلع ملسو هلل ىلصو « هديزم ءىفاكيو

 . 20[ ةديرفلا ةديتعلا رخخافملاو ةديدعلا بقانملا يذ هبحصو هلآو

 يف هللا همحر فلؤملا ملقب فينصتلا ةدّوَسُم نم باتكلا اذه ريرحت ىهتنا ]

 ريقفلا همقارو ه٠54١ ةنس مارحلا مرحم رهش ةرغ نم نينثإلا موي راهن رخآ

 نب كلملا دبع نب دمحم ةهديع نياو هذبع ةنسلاو باتكلا مديوخ هللا وفع ىلإ

 مهل هللا رفغ « ىسنآلا 20 نب ''”دمحأ نب حاتفلا ديع نب دمحم نب نيسح

 .[1] نم ةدايز )1١(
 : هظفل ام ديؤملا نب مساقلا نب ميهاربإ ظفاحلا ديسلا ةمجرت 00
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 ا ا ماما لشهن نب هللا دبع نب نيدلا ريمأ ١

نب ذمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب نميأ- ١
 نب دمحم 

 ءابلا فرح

 ناسا . نامثع نب ناخروأ نب دارم نب دمحم نب نان ديزياب - “٠٠

 1 ديزياب نب دمحم نب دارم نب دمحم نب ناخ ديزياب 9 ٠٠

 : ........... فرشألا كلملا يقوقربلا يرهاظلا يقامقدلا يابسرب 2. 6

 للا يسكرجلا ديعس وبأ رهاظلا كلملا قوقرب 5

 قلم ا .. بيؤذ نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب ركب وبأ - 7

 194 تس تس ا يومحلا يقتلا هللا دبع نب يلع نب ركب وبأ

 ... يفتحلا يديبزلا دادحلا يلع نب ركب وبأ 2 84

 نا ......... رفظملا كلملا ريكتشاجلا ينامثعلا سربيب 0

 ءاتلا فرح

 31 ل ا ا ا سم اا ماشلا بئان زكنت - 7
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 ةحفصلا مسالا
 ءاثلا فرح

 «1» .----..... برغلا سليارط ريمأ يسلبارطلا تباث نب دمحم نب تباث -
 33 ا اا يع ني دعس يبأ نب دمحم نب ةثيمر نب ةبقث 0

 ميجلا فرح
 يوفدألا نيدلا لامك نب رفعج نب بلغت نب رفعج ١١1
 لا م ومال يزومرجلا دمحم نب رهطم نب رفعج ١١1

 0 مدعم ىسكرجلا ديعس وبأ رهاظلا قمقج
 . يزيربتلا فسوي نب دمحأ نب لالج- 6

 ءاحلا فرح
 فعل 0 0 نووالق نب دمحم نب نيسح نب نابعش فرشألا نب يجاح -
 88# ا ا اا كووالق نب دمحم نب يجاح ١

 فىشلا ا ... يناعنصلا ركاش نسح نب دماح - 15
 فقرا - يلامجلا يفسيلا حالص نب دمحأ نب نسحلا 7
 قلل يداهلا نب دمحأ نب , حالص نب يلع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا - 4
 فقيل 00 000- مساقلا نب نسحلا نب دمحأ نب قاحسإ نب نسحلا - 6
 قر ا ا يناعنصلا يعابرلا فسوي نب دمحأ نب نسح - 7
 فضل ا يبرغملا دمحم نب نيسحلا نب ليعامسإ نب نسحلا 07
 فضي 0 ا دمحم نب مساقلا نب نيسحلا نب نسحلا 8
 فرق ا ا ا . ىماشلا ديز نب نسحلا 8

 فرق ا يناميلا لبهلا رياج نب يلع نب نسحلا
 فرضأ حلاص نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب يلع نب نسحلا نب يلع نب نسحلا - ١
 فرخآ ا ا يديؤملا دواد نب يلع نب نسحلا - !؟
 37 رمع نب حيرش نب رمع نب بيبح نب نسحلا نب رمع نب نسحلا 1
 881... كمحتم نب يلع نب دمحم نيب مساقلا نب نسحلا 4

 نيل ااا ا نووالق نب دمحم نب نسح
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 مسالا

 يرانفلا هاش دمحم نب نسحلا _

 0 لا دهاجملا مساق نب نسحلا 18

 يل ها ما امال .... نيدلا قباس نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا - 114

 .. دمحم نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب رهطم نب نسحلا 8

 مساق نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب ىبحي نب نسحلا - ل
 قدرا

 نمل تت يئايقسلا ناليس نب ىيحي نب نسحلا

 نيم يناعنصلا يلع نب دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا 1

 ا ١ يلع نب نيسحلا نب دمحأ نب حالص نب دمحأ نب نيسحلا 47
 نيس

 . ينيسحلا يلع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب نيبسحلا 4
 نلبس

 566 0 ا لا ... يسبكلا هللا دبع نب نيسحلا 6

 نيل ا ينابكوكلا رصانلا نب رداقلا دبع نب نيسحلا 5

 371 مساقلا نب ليعامسإ نب يلع نب نيسحلا ١517

 يناعنصلا يرامعلا حلاص نب يلع نب نيسح 4
 ضن

 فلي تيت. مسأقلا نب نسح نب دمحأ نب نيسح نب مساقلا نب نيسحلا_ 4

31 دمحم نب يلع نب دمحم نب مساقلا نب نيسحلا
1 

1 . 
 ديز نب نسحلا نب نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا

١ 

  67يبشعلا هللا دبع نب دمحم نب نيسحلا 3

  168يبيطلا هللا دبع نب دمحم نب نيسحلا ..
  4يعاللا ئسيع نب ديعس نب دمحم نب نيسحلا .
  6ال ظيفحلا ديع نب رصان نب نيسحلا 7

  - 154يرامذلا يمليدلا ميهاربإ نب ىيحي نب نيسحلا ..
  - 7ا طل مم ا لال يفلسلا ىيحي نب نيسحلا

  98ةرايز دمحأ نب نيسحلا نب فسوي نب :يسحلا :

  - 4يرشانلا يلع نب دمحم نب هللا دبع نب ةزمح
 نسح نب دمحم يمن يبأ نب ةضيمح ..

 1 شيرع يبأ بحاص ينسحلا دمحم نب دومح 01



 مالعألا سرهف كح
 ةحفصلا مسالا

 ءاخلا فرح

 يمورلا ديعس وبأ رهاظلا كلملا مدقشخ - ١١

 قضي ا يي يدفصلا هللا دبع نب كبيأ نب ليلخ - 4
 نار 0 ا يي كنلروميت نب هاش ناريمأ نب ليلخ 5

 ريرضلا يكاطنألا رمع نب دواد - ١7

0 
 ١8 م دمحأ نب يداهلا نب دواد-

 ينامكرتلا يلع نب رمع نب فسوي نب دواد - 4

 0 يي يي ئضترملا نب ىيحي ثنب ءامهد -

 لاذلا فرح
 اس يسلا ةرهاقلا ىلاو نيدلا رصان يدراملا نايبذ 0

 ءارلا فرح
 لل ا يرهاقلا ةمالس نب فسوي نب دمحم نب ناوضر - ١5

 يازلا فرح

 يواشلا دحاولا دبع نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ نب ايركز - 4
 0 يراصنألا ايركز نب دمحأ نب دمحم نب ايركز -

 00 دمحم نب مساقلا نب نسحلا ني دمحم نب ديز - 1
 020-0-0000000 دمحم نب ديز نب دمحأ نب ىبحي نب دمحم /١13 

 000 مساقلا نب ديؤملا نب نيسحلا نب ىبحي نب ديز - 8
 3 ىلع نب نسحلا نب دمحأ نب دمحم تنب بئيز -

 . يمكحلا نيسح نب نيدباعلا نيز - 18“
 نيسلا فرح

 لا يدنفأ دوعسلا وبأ - ١



 لفلا مالعألا سرهف

 مسالا

 دوعس نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دوعس - 4

 ل يناورقلا يلع ني ديعس - ١47

 نال يسدقملا دعس نب هللا دبع نب دمحم نب ديعس - 4

 1ك يناندعلا يكعلا يلع نب رمع نب ميهاربإ نب ناميلس 6

 لطم ام هما : دمحم نب دارم نب دمحم نب ديزياب نب ميلس 57

 000 1 دمحم نب رمع نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس - 141/

 م ا امام لدهألا رمع نب ىيحي نب ناميلس - 84

 00 ا لا يروصنملا يرثتلا رالس 4

 ينارحبلا رفعج نب ئسوم نب فيس

 نيشلا فرح
 ني يليبدرألا دينج نب رديح نب ليعامسإ هاش 0١

 ني اا ا كنلروميت نب خر هاش -

 ني رفظم نب دمحم نب عاجش هاش ١97

 5114 ...... ينابكوكلا رداقلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نب دمحأ نب نيدلا فرش 4

 511... نسحلا نب دمحأ نب قاحسإ نب دمحم نب ليعامسإ نب نيدلا فرش 6

 ضال ا ىبحي نب دمحأ نب نيدلا سمش نب نيدلا فرش

 يمورلا نامثع نب ميلس نب نابعش - /1 1١

 00 للا نووالق نب دمحم نب نابعش 4

335 يسكرجلا يرهاظلا مث يدومحملا خيش - 144
3 

 داصلا فرح ش

 تس يحرزخلا يزامتلا قيدص نب حلاص

 مساقلا نب دواد نب يلع نب هللا دبع نب خلاص -

 تيت يلااقسعلا حلاص نب ريصن نب.نالسر نب رمع نب حلاص 7

 ا ا ا ع يناعنصلا يسنعلا هللا دبع نب دمحم نب حلاص 3٠

 00 تيس اس لود نب دمحم نب حلاص 4

 نيف يلبقملا هللا دبع نب يلع نب يدهم نب حلاص - ا

 8001 سس ا يلعصلا يداوسلا رصان نب ماسر نب قيدص -5
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 مسالا

 يديبزلا يجاجزملا يلع نب قيدص - 5٠0
 يديؤملا يدهم نب دمحأ نب حالص -

 مام... يتاعتصلا شفخألا يلع نب ىبحي نب نيسح نب حالص 8
 ريد 0000 نسحلا نب دمحم نب نيدلا حالص نب لالج نب حالص - 1٠١

 نورتناا ا يم ىموقلا رمع نب دمحم نب دعس نب ءايض - ١
 ل ا ا ا 7 70 ىمجعلا ءايض

 قل ل ااا ا ا رفظملا كلملا رطط - <
 نسحيل ناخرياس نب رمتوكنم نب ياطقط 4
 قدي ا ا م مجعلا دالب كلم بسامهط -6

 ءاظلا فرح

 43# بببتا يودعلا يراصتألا تياث نب حلاص نب دمحم نب رفاظ 57
 ناحل اا ااا. يمويشلا يتيصغلا فرش نب دمحأ نب رهاظ - 3١١7
 ناد يشرقلا نيسح نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب ةريهظ -

 نيعلا فرح
 ا اال رهاظ نب دواد نب باهولا دبع نب رماع 8

 نيد ا ......... يلع نب دمحم نب يلع نب رماع ٠
 ..--ببب. لكوتملا نب نيسحلا نب سابعلا ١

 ل يسنوتلا يبرخملا دمحم نب سابعلا 7

 نيد ا 8 . يقشمدلا ميهاربإ نب ليلخ نب طسابلا دبع - 115
 العا ىناميلا ئنثم نب هللا دبع نب ديجملا دبع نب يقابلا دبع - 4
 سوال 2-0-0000 ىلكهيلا نسحلا نب دمحأ نب نمحرلا دبع 606
 ضل ا ااا اييص يضاق نسحلا نب دمحأ 6

 م ع عه هعمل ىلكهبلا نسحلا نب نمحرلا دبع_ب



 1 ' -مالعألا سرهف

 ةحفصلا مسالا

 نيل ا للا نب ليعامسإ -ج 6

 738135 سلا ا سس يلكهملا محم نب لمحأ ده 6

 ضئيل ١ يجاوعلا نسح نب يلع

 سرر ا ا يجاوعلا نسحلا نب يلع نب دمحم

 نيا ا يجيإلا رافغلا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع +75

 نضل ا يماجلا دمحأ نب نمحرلا دبع 757

 نسا ا يدادغبلا بجر نب دمحأ ني نمحرلا دبع 8

 نضر ... يطويسألا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع . 6

 نذر 000 .. عوكألا نسحلا نب نمحرلا دبع

 نال ا ينابيشلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع .

 نيل ا الا ا . ينادملا مساق نب نمحرلا دبع 5

 نيش نسحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع 77#

 ... يميحلا لشهن نب دمحم نب نمحرلا دبع 8

 0 ا 0 يسنالا ىبحي نب نمحرلا دبع

 ضن ا يا يومرألا رمع نب يلع نب نسحلا نب ميحرلا دبع

 نيو ا يدركلا ميحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع 77

 نما دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحأ نب قازرلا دبع 774

 كل .. ريغصلا عماجلا حراش  يوانملا فوؤرلا دبع 4

 نكمل 1 ... يدمضلا نامعنلا دمحأ نب زيزعلا دبع ٠

 هب سل ا ا عع ها ها -.. ميهار نب دمحم نب زيزعلا دبع 7

 ضم ا يا تت يهكاقلا دمحأ نب رداقلا دبع 87 ” 

 84 8 رداقلا دبع نب دمحأ نب رداقلا دبع 4

 فس يا . يليزتلا نمؤملا دبع نب يلع نب دمحأ نب رداقلا دبع - <«

 م يئالثلا يردبلا يلع نب رداقلا دبع 5
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5 

 0 . يكملا قرا دم نيرا دم

 ايرصملا ليلا نبه ةيه نب ميركلا ديع - 6

 نيدلا نيمأ نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع ١
 . ... ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع - 67
 8313 اا سا يليثحلا ناس نب مامت نب دمحأ نب هللا دبع 707
 تدع 00 . روصنملا ىلع نب لكوتملا دمحأ نب هللا دبع 4
 00 ينابكوكلا نيسح دمحم نب دمحأ نب هللا دبع 04
 . حالف نب ناميلس نب يلع نب دعسأ نب هللا دبع 7

 يي هدام نب نمسح نب لماما نب 2 لا

 درا .. يديزلا يناميلا ١ يدعصلا نسحلا .نب , هللا دبع 8

 تي ا يم للهملا نيدلا فرش نب هللا دبع 5٠١
 فقر 0000 ىيحي نب دمحأ نب نيدلا سمش نب نيدلا فرش نب هللا دبع 0١
 00 يناعنصلا لداعلا حالص نب هللا دبع 9 5
 .. هللا دبع نب ليقع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع 5

 . 0 .. لالجلا هللا دبع نب يلع نب هللا دبع - <33
 تسل هلإلا دبع نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب هللا دبع - <”
 تري ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب ئسيع نب هللا دبع 75
 8037 ل سا سا يقاعتصلا يسيكلا يرابلا فطل نب هللا دبع - 7117
 تش يلع نب مساقلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع - 4
 ترث ا .. يميحلا نسحم نب هللا دبع 6
 ترا ا محشم هللا راج نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع- قمل

 ١ . حالص نب ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع 0

00 
  - 7مساقلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع



 44/ _مالعألا سرهف

 ةحفصلا مسالا

 قري ا يسنعلا هللا دبع نب دمحم .نب هللا ديع 717/7

 8174 ا ا يزمجلاا ناميلس نب دمحم نب رهطملا نب هللا دبع 4

 3 يفرشلا يلع نب ديعس نب الهملا نب هللا دبع 6

 ا فسوي نب هللا دبع نب فسوي نب هللا دبع 75

 قفل يعليزلا دمحم نب فسوي نب هللا دبع 7

 يماصعلا كلملا دبع نب نيسح نب كلملا دبع 4

 نقيس لا يماصعلا ليعامسإ نب نيدلا لامج نب كلملا دبع

 43 تن يطايمدلا فرش نب نسحلا يبأ نب فلخ نب كلملا دبع

 ف يدادغبلا يلع نب هللا دبع نب قحلا دبع نب نمؤملا دبع 61

 448. تت تلا تاس كمحم ني حالص نب دمحأ نب يداهلا دبع 147

 قيل ا يمليدلا ىيحي نب نيسح نب باهولا دبع - 787*

 ا نيسح نب باهولا دبع نب ركاش دمحم نب باهولا دبع 4

 م ا وم يناعنصلا يدوسلا دمحم نب يداهلا دبع 6

 يشرقلا دمحم نب نمحرلا دبع نب عساولا دبع 1
 0 ا يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع - 81

 3 هلأ دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب هللا ديبع - 7848

 يمشاهلا دمحم نب هللا ديبع 84

 يئاطلا ليعامسإ نب رمع نب يلع نب نامثع

 تت هلامكرتْلا كيولطق نب نامثع . 0١

 ما دمحأ نب زيزعلا دبع نب دمحم نب نامثع 17

 0 ديؤملا نب نسحلا نب نيدلا رعد 5475

 ا ميهاربإ نب يلع نب ميهاربإ نب يلع - 533

 13 ديعس نب حجار نب دمحأ نب ىلع 5

 2 ريثألا نب ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحأ نب يلع 141

 18 ا سس ست تت يلاعشملا رجاه دمحأ نب يلع 4
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 مسالا

 ... دمحأ نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ نب يلع 84
 ا موصعم نباب فورعملا دمحأ نب يلع

 ........... يمورلا دمحم ني دمحأ نب يلع

 00 يمهنلا يداه نب نسح نب ليعامسإ نب يلع "5

 0 سا م ا ا ممم مساقلا نب يلع نب ليعامسإ نب يلع - 0
 3 000 دمحم نب مساقلا نب ليعامسإ نب يلع

 عال ا ا ا ا يوقوقلا فسوي نب ليعامسإ نب يلع 60
 0 ا اا يمئيهلا ناميلس نب ركب يبأ نب يلع 7
 كد يي يلصوملا روصنم نب مساقلا نب نيسحلا نب يلع - "7
 0 ا رمع نب فسوي نب دواد نب يلع 04

 كل ا ا يورهلا دمحم نب ناطلس نب يراق يلع 4
 كا ا يقشمدلا دمحم نب دمحأ نب ناميلس نب يلع - ٠١"
 عرش ع م ما . يرامعلا حلاص نب يلع - ١

 غ4 ا تس ااا يلاعتصلا دمحم ني حلاص نب يلع
 ا اي تت تيا يليها كمحتم نب حالص نب يلع - 5١

 قيل ا نيدلا سمش نب نيدلا فرش نب يلع "4
 5ا/ ا ااا - يدهملا مامإلا يلع نب دمحم نب يلع -06
 كيل ا .. يكبسلا مامت نب يلع نب يفاكلا دبع نب يلع 7

 2000 ا دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب يلع 5١١7
 ليلا 0 ... يروهمسلا يلع نب دمحأ نب هللا دبع نب يلع - "4

 6م .... يديزلا عوار نب يلع نب هللا دبع نب يلع
 ......... شنح مساق نب يلع ١"

 كني ا 0 يناحنسلا مساق نب يلع
 كل 0 يناعنصلا يسنعلا دمحأ نب دمحم نب يلع 5
 8 13 د ل همم هام ل هدا يبلحلا دمحم نب دعس نب دمحم نب يلع "7



 146. مالعألا سرهف

 مسالا
 ةحفصلا

 6137 يبلعثلا حوتف نب زيزعلا دبع نب دمحم نب يلع 14

 ئكل ل  ا يناكوشلا دمحم نب يلع 6

 نير ياا مساقلا يبأ نب دمحم نب يلع

 ل م ل وام ومال يلع نب دمحم نب يلع 717

 ب. يدهملا يلع نب دمحم نب يلع 4

 هلال ......... يناجرجلا ينيسحلا يلع نب دمحم نب يلع 8

 كش ينابكوكلا دمحأ نب يلع نب دمحم نب يلع

 نر ا . ينومشألا فسوي نب لسيع نب دمحم نب يلع

 نر ل ....ب....... يركيلا يلع نب دمحأ نب دمحم نب ىلع _ 8#

 نر  يناميلا يرجنلا دمحم نب يلع 4

 كرا اا .... يجشوقلا دمحم نب ىلع 60

 811 سب دا يقع يراصنألا يبيقعلا دمحم نب يلع -

 هالك . . دومحم نب دوعسم نب لمحم نيدلا دجم نب يلع

 كفك ...... يعداولا رمع نب ميهاربإ نب رفظملا نب يلع - 8

 01 بهرع يداه نب يلع - 4

 643 تا يطريلا نومضم نب دمحأ نب ىيحي نب يلع 0

 نايل اا اا ياي وبأ ىيحي نب يلع 7

 6437 ا سس سس سس يركبلا ليربج نب بوقعي نب يلع *4”7 

 6 يرانفلا نيدلا سمش نب فسوي نب ىلع "4

 كافي لما يونزغلا دمحأ نب قاحسإ نب رمع "5

88 حلاص نب ريصب نب نالسر نب رمع 5
 

 ناي دمحم نب دمحأ نب ىلع نب رمع "41

 88 يليقعلا رمع نب دمحم نب رمع

 681 ريخلا يبأ نب دمحم نب دمحم نب رمع 84



 مالعألا سرهف 466

 ةحفصلا مسالا
 687 بتنا يقاميلا صقح ويأ جارسلا نيدلا دجم نب رمع ٠
 كيرلا ا 6 يبلحلا دمحم نب رمع نب رفظم نب رمع 1
 كل ا ... يزغلا ىسيع نب نامثع نب ْئسيع 27
 668 م والم هامل .. ينابكوكلا رهطملا نب , هللا فطل نب :لؤسيع 3677

 نا يتابكوكلا رداقلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نب ئسيع -4

 60/4 ا ا اس ا يوأوزلا روصتم نب دوعسم نب سيع "0

 نيغلا فرح
 وكالوه نب اغبأ نب نوغآ نب نازاغ 7
 8 سم ا ا همم هلم ةكم فيرش دعاسم نب بلاغ "01

 كا

 كالا 0 0 . شتا قازرلا دب ديع نب هللا دبع نب هللا لا لن نسل

 فاقلا فرح

 81 اا ابتلي ول نبا نسحلا نب ميهاربإ نب مساقلا ةسضنن

 كا ا يرفظلا ميهاربإ نب مساقلا 14

 نا ا مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ نب مساقلا 0

 لال اا سابعلا نب يلع نب دمحأ نب مساقلا 7
 نا ا ا ... يزومرجلا رهطم نب نسحلا نب مساقلا "17
 هه ل .. مساقلا نب نسحلا نب دمحأ نب نيسحلا نب مساقلا
 نا ا يلبجلا هللا فطل نب دعس نب مساق 4

 884 ل ينابكوكلا نيسحلا نب دمحم نب برلا دبع نب مساقلا

 "ل ا ينودوسلا نيدلا نيز اغبولطق نب مساق ١
 ا م . ديشرلا دمحم نب يلع نب دمحم نب مساقلا 5



 401 مالعألا سرهف

 ةحفصلا مسالا

 4 يلازربلا دمحم نب فسوي نب دمحم نب مساقلا 7

 ا ا ا ا يميكلا هللا دبع نب دمحم نب مساقلا 4

 181 ا سس بن حالص ني ليعامسإ نب دمحم نب مساقلا 50

 ا ع ع م ها ينال وخلا ىيحي نب مساقلا 7

 ............... رصم ناطلس هوصناق الا
 ا يدومحملا يسكرجلا يابتياق 74” 

 118 ا سس سم يئامكرتلا دمحم ارق نب فسوي ارق 8

 111 تس سس ب يئاورهتلا نيدلا ءالع نب نيدلا بطق
 فاكلا فرح

  "4١ا سم نس اس اس ا سس ا يروصتملا يلغملا اغيتك 1113
 ماللا فرح

 01 ... يئالثلا درولا رداقلا دبع نب دمحأ نب يرابلا هللا فطل - 17

 <31 ........ دمحأ نب هللا فطل نب دمحأ نب هللا فطل "87

 51 عاجشلا نب ثايغلا دمحم نب هللا فطل - 14

 ميملا فرح

 نشل يماشلا ليعامسإ نب نسحم -65

 ١ دمحأ نب مساقلا نب نسح نب نسحم 417

 ... دمحم نب دمحأ نب ميركلا دبع نب نسحم - 8

 يامل يراجنسلا دعاس نب ميهاربإ نب دمحم 84

 دمحم نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم
 118 دمحم نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم

 نرسل ئضترملا نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم 0١

 216ه ا ا قليل لمكم نب ميهاربإ نب دمحم - 57

 0 يمابسلا لضفملا نب ميهاربإ نب دمحم *757 

 8 ىبحي نب ميهاربإ نب دمحم -8



 مالعألا سرهف 160

 مسالا

 لا مساقلا نب نسحلا نب دمحأ نب دمحم 16

 تاتا مكم هللا راج نب دمحأ نب دمحم 5

 ل يلمرلا ةرمح نب دمحأ نب دمحم -_ ”9/

 اع ل يدوسلا دعس نب دمحأ نب دمحم 5

 بوقعي نب ناميلس نب دمحأ نب دمحم 6

  - 5٠يسدقملا يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم ....

 ١ - ميهاربإ نب نامثع نب دمحأ نب دمحم ............

  - 7زامياق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم .............

 + ميعل نب نامثع نب دمحأ نب دمحم ........

 ا ا م همم هل . يلحملا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم - 05

 . هللا راج نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم 1*4

 يناسملتلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم 407

 ا مودال ىنورزاكلا دومحم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم 2. 4

 ا يديزلا مغرم دمحم نب دمحأ نب دمحم -

 .......... يزارحلا دمحم نب دمحأ نب دمحم - ١

 سا ا اس همس متسع ينادمهلا ليلخ نب دمحأ نب دمحم - 41
 ل يلع رصانلا نب سيردإ نب دمحم - ند

 . مساقلا نب نسحلا نب دمحأ نب قاحسإ نب دمحم 0
 9 ........ ٌيناَّوَّدلا دعسأ نب دمحم - 45

  - 4١يماشلا نسح نب ليعامسإ نب دمحم .....

 0 دمحم نب حالص نب ليعامسإ نب دمحم -

 06 .. دمحم نب مساقلا نب ليعامسإ نب دمحم -

 0 ينسحلا نالجع نب نسح نب تاكرب نب دمحم - 41١



 500 مالعألا سرهف

 ةحفصلا مسالا

 343 0 تس يزاغألا ديزياب نب نا دمحم -

 ني يزاغلا ديزياب نب ناخخ دمحم ١

 1844 ا يبت ا ب يلع نب لمحأ نب تاكربلا ىبأ نب دمحم 2

 ااا يلق ديآ نب ركب ىبأ نب دمحم 477

 يعرزلا دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم 8

 يي سا ركشألا ركب يبأ نب دمحم 8

 148 سس د يقارملا رمع ني نيسحلا نب ركب يبأ نب دمحم - 7

 كل دمحم ني زيزعلا دبع نب ركب ىبأ نب دمحم +7

 .... يرهزألا هللا دبع نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم 2 4

 38785 ... دمحم نب ركب يبأ نب رمع نب ركب يبأ نب دمحم 4

 37 يناذمهلا مساقلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحم ٠

 387 ينابكوكلا يميحلا دمحأ نب نسحلا نب دمحم ١

 يرفظلا هللا دبع نب نسحلا نب دمحم 7

 انتا . ا يجاونلا نامثع نب يلع نب نسح نب دمحم -

 نق دمحأ نب دمحم نب ئسيع نب نسحلا نب دمحم 0

 دمحم نب مساقلا نب نسحلا نب دمحم 7

 .. يناعنصلا مث يثوحلا نيسحلا نب دمحم 4

 يرامذلا ةمالد نيسح- نب دمحم

 ا يفرشلا يبهرملا نيسح نب دمحم

 38714 ل مساقلا نب نسحلا ني نيسحلا نب دمحم

 317058 ا ا ع يقشمدلا ةزمح نب دمححم 7

 00 . يسنوتلا ةفلخخ نب دمحم 4478

 فر يسدقملا يلع نب فسوي نب ليلخ نب دمحم - 4

 ني اا يكمدمدلا نب دمحم 60

 نش . يلصوملا فسوي نب لايناد نب دمحم 7



 مالعألا سرهف 404
 ةحفصلا مسالا
 الل يمورلا دوعسم نب ديعس نب ناميلس نب دمحم - 441
 ففي يمجعلا فسوي نب دومحم نب باهش نب دمحم . 4

 50 يسرافلا يناليجلا حلاص نب دمحم - 4
 فرك حلاص نب دمحأ نب دمحم نب حلاص نب دمحم - 40

 3 سس عل يناعنصلا يمهنلا حلاص نب دمحم - 0١
 فرضي ا ا يناعنصلا يماصعلا حلاص نب دمحم 05
 فرضت ا يدنهلا هاشقلقط نب دمحم 457
 فرك ا ينالقسعلا ئسوم نب مئادلا دبع نب دمحم - 4
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 اياك

 مساقلا نب ديز نب دمحم نب برلا دبع نب دمحم 0
 0 يركبلا دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم 07

 فضي ينيوزقلا دمحأ نب رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم 4017
 فرن 0 0 0 يواخسلا ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم - 8
 38761 يدنهلا نيدلا يفص دمحم نب ميحرلا دبع نب دمحم - 4

 07083 ب. يدشرملا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم
 فدشي يي مساقلا نب نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم - ١

 38/4 ممم ممم مما . يناسملتلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم - 7

 قدر نيدلا فرش نب هللا دبع نب دمحم 47

 7” يشرقلا ةريهظ نب هللا دبع نب دمحم 4

 يل دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم 660

 اكن ا يسبكلا يرايلا فطل نب هللا دبع نب دمحم 7

 فلل 0 يومحلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم - 7
 فكن لا ل 0 يناميلا يسنآلا مشغلا هللا دبع نب دمحم - 8
 0 يرجوجلا دمحم نب معنملا دبع نب دمحم 89

 370 .. يساويسلا ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمححم 2
 9/8 ا متت نصح نع حالص نب نيدلا زع نب دمحم غ١

 0 . نيذلا زع نب دمحم نب نيدلا زع نب دمحم غ١



 16م مالعألا سرهف

 ةحفصلا مسالا

 784 تت ا سس يفاهتلا يمعتلا نيدلا زع نب دمحم 51/7

 87/04 سس سس ا ا يزأرْلا هللا ءاطع نب دمحم -

 الكل ااا تس بن يرهاشْلا يليايلا نيدلا ءالع نب دمحم 6

 ا يجورسلا كبيأ نب يلع نب دمحم 71

 ... ةزمح نب نسحلا نب يلع نب دمحم غال

 8711 سس سس يلارمعلا نيسح نب يلع ني دمحم 4

 فلق ا ا رفعج نب يلع نب دمحم - 4

 3غ 414 م م ىيحي نب دحاولا دبع نب ىلع نب دمحم 2

 فاي يراصنألا دحاولا دبع نب ىلع نب دمحم - 0١

 فلي ا دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم - 7

 فلي 000 ركب يبأ نب دمحم نب يلع نب دمحم 447

 فلي يناكوشلا دمحم نب يلع نب دمحم - 14

 افشل يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم 65

 الك 8 مل يدوهمسلا رمع نب دمحم نب يلع نب دمحم 7

 8/768 ل يدنسلا دأرم دمحم نب دمحأ يلع نب دباع دمحم - رخام

 فل 0 يدركلا دمحم - 4

 8/357 يريشقلا عيطم نب بهو نب يلع نب دمحم 4

 اكرام . يرهاقلا دمحأ نب دمحم نب رامع نب دمحم .

 الرجال يتبسلا دمحم نب رمع نب دمجيم 4977

 ا/ ل 0 دمصلا دبع نب يلع رمع نب دمحم -4

 الق يحلاصلا هللا دبع نب نووالق نب دمحم 60

 الة يرصملا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم 17



 فكلما 0 ىنادراملا دمحم نب دمحأ نب دمحم نب لمحم

 ,"3 ىطانرغلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحم ١
 القال ل 00 . ىلع نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحم - 5

 0 ا ىلع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم - 07

 يق ىنانكلا رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم -

 كل 0 ا اا ريض نب هللا كيع نب دمحم نب لمحم 0

 معك ........... دمحم نب مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحم - 00

 405... يرعميلا هللا ديع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم 8
 هن 0 نيدلا رون نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم 4
 م81/ ب. نسحلا يبأ ني نسحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم - 2

 نيل ا يلع نب نيسح نب دمحم نب دمحم نب دمحم ١

 م04 ااا يرعم ني رفخلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم - 0

 كأم مم م يّمغرولا ةفرع نب دمحم نب دمحم نب دمحم 01

 11مل يريونلا ميهاربإ نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم 4

 نيل يقشمدلا فسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم 6

 نب هللا ديع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم 1

 1 د مم ع وو دو ع هدم ينوفصألا دهف

 دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم 067

 8131 © ع ع هس م هوم هع هما هم ممل ممم هام هممت مهم مدعم يراخبلا

 11 اعل . يبلحلا دومحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم . 4

 ةنحشلا نبا فورعملا يبلحلا دومحتم نب دمحم نب دمحم نب دمحم 6

 مقلق ل 221 ريبكلا



 مالعألا سرهف

 مسالا

 يماشلا ىيحي نب مشاه نب دمحم نب لمحم

 يدانفلا ةزمح نب دمحم ليقو دمحم نب دمحم 0

 ل ناحخ دمحم نب ناخخ دارم نب ناخن دمحم 2 7

 لال ناميلس نب ميلس نب دارم نب دمحم 017

 0 دمحم نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم 4

 يوجوقلا نيدلا حلصم نب دمحم 06
 ... يلع نب ىسيع نب ئسوم نب لمحم 7

 يريمدلا يلع نب ىسيع نب ىسوم نب دمحم - 61

 4و

 ةحفصلا

 م84

 نقلا

 م58 ل

 48 .. يناعنصلا مث يماشلا ىيحي نب مشاه نب دمحم . 4

 ننضن ... ةرغد نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم 2.84

 ل يديزلا ينامثلا شنح نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم 0٠

 نضر . يسبكلا يلع نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم 1

 نر ا يناميلا دمحأ نب دمحم نب ىيحي نب دمحم 0

 ترن يذابزوريفلا ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي نب دمحم 078

 نضل ا ا يتاعئصلا فسوي نب دمحأ نب فسوي نب دمحم

 نا ا ا يقشمدلا هللا دبع نب فسوي نب دمحم 0

 نفيا ا يطانرغلا يلع نب فسوي نب دمحم - 0

 43 ل يدادغبلا مث ينامركلا يلع نب فسوي نب دمحم  هالال

 45غ .. ينيعلا نسح نب دمحأ نب دومحم

 0 يئاذمهلا رونلا دمحم نب دمععأ نب دومحم

 0 ا ا يبلحلا ئسوم نب دمحأ نب دومحم

 نا يبلحلا دومحم نب دهف نب ناميلس نب دومحمم 0١

 مورلا ناطلس ديمحلا دبع نب دومحم

 يتاهبصألا دمحأ نب نمحرلا دبع نب دومحم 24



 مالعألا سرهف لدليل

 ةحفصلا مسالا

 68 ص ع مل هم يسرافلا حلصم نب دوعسم نب دومحم 14

 888 ع ميلس نب دارم نب دمحم نب دمحأ نب دارم 0

 688 ا يزاغلا نامثع نب ناخروأ نب دارم

 88 54 م ع معطل ميلس نب ناميلس نب ميلس نب دارم - 217

 68 0 م همس مس همم مهم طم هو مال . ديزياب نب ناخ دمحم نب ناخدارم- 4

 مدا

 م64

 م

 مل

 ا ا يدهملا نيدلا سمش نب نيدلا فرش نب رهطملا - 207

 80 مم ومسمع هدم يدمضلا يلع نب دمحم نب يلع نب رهطملا 14

 008 ا ا اس ىوععي ني رهطملا نب دمحم نب رهطملا - 0

 048 سموم ما ام ممل ىيحي نب ناميلس نب دمحم نب رهطملا 7

 411 م ا ممم معمل يفنحلا يركجلا هللا دبع نب جيلق نب ياطلغم 6201

 كال م هم ممل دادرلا دمحأ نب لئسوم نب دمحأ نب ئسوم

 00 يروركتلا ملاس نب ركب يبأ نب ئسوم - 4

 نونلا فرح
 ك5[ م ع ا ع ل ع امل روصتم نب فسوي نب دمحأ نب رصا

 454 ممل هامل نسحلا نب دمحأ نب قاحسإ نب دمحم نب رصانلا ١

 0 ا ا لالجلا رمع نب دمحم نب دمحأ نب هللا رصن - 7

 1 ءاهلا فرح
 كال 8 وم سل 0-0 ريزولا بقلملا يلع نب ميهاربإ نب يداهلا 27

 ها اسمو اسم عسسل .يزوومرجلا نيدلا .يكز نب دمحأ نب يداهلا -

 ل 3 م قس د مشل لالجلا دمحأ نب يداهلا 6



 مالعألا سرهف

 مسالا

 ٠............ يلاعتصلا مث ينراقلا نيسح نب يداه 5

 7 يناميلا يزومرجلا دمحم نب رهطملا نب يداهلا ةهكا/

 ب... ىشقئرملا نب ىيحي نب يداهلا 8

 0 يلع نب دمحأ نب ىيحي نب مشاه - 489

 ل ميهاربإ نب ميحرلا دبع نب هللا ةبه_

 ياولا فرح
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 ءايلا فرح
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 تيت اتت كمععم ني مساقلا نب نيسحلا نب ىيححي 90

 مساقلا نب دمحم هللاب ديؤملا نب نيسحلا نب ىيحي 7

 .... حلاص نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ىيحي

 . يناكوشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب ىيحي 0١

 ... يناميلا يلع نب رمع نب مساقلا نب ىبحي - 87

 ااا كيمح ني نسح نب دمحم نب ىيحي ب 6547

 ل . رمع نب حالف نب ديعس نب دمحم نب ىيحي 14
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 .. ىيحي نب ليعامسإ نب رهطم .نب ىيحي - 2817
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 ْ مالعألا سرهف 4

 ةحفصلا مسالا

 4 هال ٠ ىناميلا نامثع نب دمحم نب دمحأ نب فسوي - 88

 لنرس دمحم نب مساقلا نب ليعامسإ نب فسوي - 9

 36 00 يدرب يرغت نب فسوي

 88. سس يومحلا نسحلا دمحم نب نسحلا نب فسوي - ١

 لي يزملا يبلحلا فسوي نب نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي - 5
 ل اغبولطق.نب نساحملا وبأ لامجلا نيهاش نب فسوي 091

 لي . يناعنصلا مث ينابكوكلا يداهلا نب يلع نب فسوي - 4
 8:8 تاس يليزلا يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي نان

 كلذ هدجردتبو ةروئملا ةنيدملا ريمأ اشاب فسوي 7

 كلش ل ا .. ليلخ اشابلا صاوخ دحأ يمورلا اغآ فسوي 7
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